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ABREVIERI/ACRONIME 

 

R Rector 

UCv Universitatea din Craiova 

C-UCv Carta Universităţii din Craiova 

DMC Departamentul de Managementul Calităţii 

SMC Sistemul de Management al Calităţii 

CEAC-U Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul UCv 

CEAC-F Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unei facultăţi a UCv 

CEAC-PS Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul unui program de studii 

CC Consiliul Calităţii al Ucv 

CCOP/COCC Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională/în Carieră a Studenţilor UCv 

ARACIS Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 

MEN Ministerul Educaţiei Naționale 

EUA Asociaţia Europeană a Universităţilor 

CIC Centrul de Informatică şi comunicaţii 

 

DEFINIŢII 

Calitatea reflectă măsură in care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele 

beneficiarilor şi asigură îndeplinirea scopului organizaţiei. 

Sistem de management al calităţii este un ansamblu de elemente corelate şi aflate în 

interacţiune prin care se definesc politica şi obiectivele şi prin care se conduce, controlează şi 

orientează UCv în ceea ce priveşte calitatea. 

Politica referitoare la calitate reprezintă orientări generale ale organizaţiei referitoare la 

calitate, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul la cel mai înalt nivel.  

Obiectiv al calităţii este un deziderat în materie de calitate. 

 

DOCUMENTE  GENERALE  DE  REFERINŢĂ 

 SRENISO 9000:2001-Sisteme idei management al calităţii. Principii fundamentale ş ivocabular. 

 SRENISO 9001: 2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 

 SRENISO9001: 2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 

 SRENISO9004: 2001- Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea 

performantelor. 

 SRISOIWA2: 2009 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea 

ISO9001: 2000 în domeniul educaţiei 

 ESG 2010 - Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al 

Învăţământului Superior 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. 

 OUG nr.75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 

 Legea educației naționale nr. 1/2011 

 Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv 

 Carta Universităţii din Craiova 

 Codul de asigurare a calităţii al UCv 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Managementul Calităţii al UCv 

(2012) 

 Self Evaluation Report of UCv - EUA 2012/2013 

 Raportul de evaluare internă al Universității din Craiova 2021 

ibuţiileDMC 
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ISTORIC 

Demersurile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la UCv au fost formalizate în anul 2001, 

prin constituirea Departamentului de Managementul Calităţii (DMC). DMC a fost reorganizat în 

2006, în acord cu Legea 87/2006 referitoare la asigurarea calităţii în educaţie şi 2012, în 

concordanţă cu noua legea a educaţiei – Legea 1/2011. 

 

CADRUL REGLEMENTAR  LA  NIVELUL  UCV 

Cadrul actual de funcţionare al DMC este definit la nivelul UCv prin Carta UCv şi prin 

Codul de asigurare a calităţii al UCv. Coordonatele şi liniile directoare ale activităţii DMC se 

înscriu în cadrul definit de Declaraţia de politică în domeniul calităţii a Rectorului UCv, Planul 

strategic 2024-2028 al UCv şi Planul operaţional 2021 al UCv. 

Misiunea DMC 

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

managementul calităţii (DMC) îşi asumă ca misiune organizarea şi monitorizarea procesului de 

evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din 

Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.” 

Obiectivul general al DMC 

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

DMC urmăreşte instituirea unei culturi a calităţii educaţiei la care să adere conştient membrii 

comunităţii universitare.” 

Activităţile reglementate ale DMC 

Conform Art.164 al Cartei UCv, DMC are ca activităţi principale: 

a)  aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii; 

b)  elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii; 

c)  diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în 

universităţi europene de prestigiu; 

d)  culegerea periodică a opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor privitoare la calitatea serviciilor 

educaţionale oferite de universitate şi iniţierea unor dezbateri, pe marginea acestor informaţii, la 

nivelul Senatului universitar; 

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

cultural; 

f)  monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student; 

g)  consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul elaborării documentelor 

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

h)  elaborarea unor propuneri vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, 

pe baza statisticilor anuale realizate de CCOC; 

i)  monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul asigurării 

calităţii educaţiei în universitate; 

j)  elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituţională a calităţii. 

 

STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

Sistemul de management al calităţii în educaţie al UCv este gestionat de DMC, cuprinde 

entităţi dedicate, atât la nivel central cât şi la nivelul facultăţilor şi departamentelor. 
 

Carta UCv prevede la Art.165 al Cartei UCv următoarele structuri: 

 la nivel central - în subordinea DMC: 

o Consiliul Calităţii al UCv; 

o Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii al UCv; 

 la nivelul facultăţilor 

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

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

o Responsabili cu programe de studii organizate la nivelul fiecărui departament, care au rol în 

evaluarea/monitorizarea şi asigurarea calităţii programului de studii. 
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Consiliul Calităţii 
 

Consiliul Calităţii al UCv este un for deliberativ executiv care grupează reprezentanţi ai 
tuturor facultăţilor, ai Secretariatului General, ai Serviciului de Informatică şi Comunicații. Pentru 
buna desfăşurare a activităţii, Consiliul Calităţii poate recurge la serviciile auditorilor interni de 
calitate ai UCv. 

Componenţa Consiliului Calităţii aprobată de Consiliul de Administraţie al UCv din data de 
29.01.2021 este următoarea: 
 

NUME, prenume Afilierea 

Dana Constanța Constantinescu Facultatea de Științe 

Conf. univ. dr. Eugenia Roșulescu Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Șef lucr. dr. ing. Eugen Ganea Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică 

Prof. univ.dr. habil. Sorin Liviu Damean Facultatea de Științe Sociale 

Conf. univ. dr. Florentina Anghel Facultatea de Litere 

Conf. univ. dr. Cristian Petre Copiluși Facultatea de Mecanică 

Lect. univ. dr. Daniel Răduțoiu Facultatea de Horticultură 

Prof. univ.dr. ing. Lucian Mandache Facultatea de Inginerie Electrică 

Conf. univ. dr. Vasile Fuiorea Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Conf.univ.dr. Daniel Goagără Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 

Conf. univ. dr. Marius Miluț Facultatea de Agronomie 

Prof. univ.dr. Daniel Ghiță Facultatea de Drept 

Prof. univ.dr. Mihaela Popescu Facultatea de Inginerie Electrică 

Conf. univ. dr. Claudiu-Marian Bunăiașu Facultatea de Litere 

Conf. univ. dr.Cristian Ovidiu Drăgan Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 

Conf. univ. dr. Ionuț Daniel Geonea Facultatea de Mecanică  

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
 
Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii a UCv este organul decizional, organizat în 

temeiul Legii 87/2006, prin cooptarea de reprezentanţi ai mediului economic, sindicatelor şi 
studenţilor.Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a UCv, avizată în ședința 
Consiliului de Administrație din 23.12.2020, componența Comisiei este: 
 
NUME, prenume  Calitatea 

IACOBESCU Gabriela-

Eugenia 

preşedinte Cadru didactic Ucv 

DĂNCIULESCU Dana membru Cadru didactic Ucv 

MEHEDINȚU Anca 

Marilena 

membru Cadru didactic Ucv 

BOTEANU Nicolae membru Reprezentant al sindicatelor USUC 

IACOBESCU Fănel membru Reprezentant al angajatorilor  

ANTOHI Radu membru Reprezentant al studenţilor 
 
 
 

ORGANIGRAMA DMC 
 

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

DMC în şedinţa Senatului UCv din data de 27.09.2013 este următoarea: 
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ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE, DE PLANIFICARE ŞI REGLEMENTARE INTERNĂ 
În concordanţă cu prevederile Cartei UCv, art.164 a), DMC a desfăşurat activităţi 

organizatorice, de planificare şi reglementare internă, menite să aplice strategia şi politicile UCv în 

domeniul calităţii. 

 

ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 

În perioada de raportare, DMC a desfăşurat activităţi organizatorice şi de funcţionalizare a 

entităţilor din subordine, constând în: 

 

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 

Coordonare activitate de elaborare 

a Raportului de evaluare internă a 

UCV 

Raport de evaluare internă instituțional Director DMC, 

echipă restrânsă CC 

 

ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE 

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

 

Activitatea Livrabil Aprobare 

Elaborarea Planului Operaţional al 

DMC  

Planul Operaţional al DMC pentru 

anul 2021 

Prorectorat P1/PSAC 

Participarea la elaborarea Planului 

Operaţional al UCv  

Secţiunile Planului Operaţional al 

UCv pentru anul 2021 

CA UCv 

Senat Ucv 

 

 

http://cis01.central.ucv.ro/
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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/ 

CCUCv  
CIC 

Actualizare Regulament de inițiere, apro-
bare, monitorizare și evaluare periodică a 
programelor de studii. 

Introducerea articolelor referitoare la 
revizuirea programelor de studii. 

CC UCv 

Actualizare Regulament de inițiere, apro-
bare, monitorizare și evaluare periodică a 
programelor de studii. 

Modificarea Anexei 1 a regulamentului CC UCv 

Actualizare Regulament de inițiere, apro-
bare, monitorizare și evaluare periodică a 
programelor de studii. 

Modificarea Anexei 2 a regulamentului CC UCv 

Actualizare Regulamet CEAC UCv Introducerea responsabilităților CEAC 
PS la nivelul facultăților 

CEAC UCv 
CC UCv 

Propunere indicatori de ierarhizare a 
programelor de studii 

Indicatori de ierarhizare a programelor 
de studii 

CC UCv 

 

IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL LA DMC 
 

În anul 2017, la nivelul UCv au fost 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. 

   În temeiul prerogativelor conferite de Carta UCv, art. 164 a), i), DMC a procedat la: 

   elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii; 

   monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul 

asigurării calităţii educaţiei în universitate. 
 

ANALIZA OFERTEI DE PROGRAME DE STUDII A UCV 

Universitatea din Craiova oferă următoarele programe de studii: 
a) programe de studii de licenţă (PSL) 
 

Facultatea Locația Nr. studenţi 

licenţă 

(la 1 oct 2021) 

Nr. de programe 

de studii licenţă 

(la 1 oct 2021) 

Agronomie                                                                                  Craiova                                                   854 6 

Automatică, Calculatoare şi Electronică                                                    Craiova                                            1296 7 

Drept                                                                                      Craiova                                            1942 3 

Drept                                                                                      Drobeta-Tr. Severin                               235 1 

Economie şi Administrarea Afacerilor                                                       Craiova                                            1641 13 din care 12 active 

Economie şi Administrarea Afacerilor                                                       Drobeta-Tr. Severin                               314 4 

Educaţie Fizică şi Sport                                                                   Craiova                                             797 2 

Educaţie Fizică şi Sport                                                                   Drobeta-Tr. Severin                               299 2 

Horticultură                                                                               Craiova                                             488 5 

Inginerie Electrică                                                                        Craiova                                             710 7 din care 6 active 

Litere                                                                                     Craiova                                            1129 13 

Litere                                                                                     Drobeta-Tr. Severin                               273 2 

Mecanică                                                                                   Craiova                                             957 5 

Mecanică                                                                                   Drobeta-Tr. Severin                               322 4 din care 3 active 

Ştiinţe                                                                                    Craiova                                            1045 11 din care 9 active 

Ştiinţe Sociale                                                                            Craiova                                             615 6 

Teologie Ortodoxă                                                                          Craiova                                             318 3 
 

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

Facultatea Locația Nr. studenţi 

master 

(la 1 oct 

2021) 

Nr. de programe de 

studii master 

(la 1 oct 2021) 

Agronomie                                                                                       Craiova                                                  226 3 

Automatică, Calculatoare şi Electronică                                                    Craiova                                            350 6 

Drept                                                                                      Craiova                                            272 5 

Economie şi Administrarea Afacerilor                                                       Craiova                                            686 13 din care 11 active 

Economie şi Administrarea Afacerilor                                                       Drobeta-Tr. Severin                              245 3 

Educaţie Fizică şi Sport                                                                   Craiova                                            376 4 

Horticultură                                                                               Craiova                                            277 6 din care 5 active 

Inginerie Electrică                                                                        Craiova                                            260 5 

Litere                                                                                     Craiova                                            540 10 

Litere                                                                                     Drobeta-Tr. Severin                              77 1 

Mecanică                                                                                   Craiova                                            304 6 

Mecanică                                                                                   Drobeta-Tr. Severin                              130 3 

Ştiinţe                                                                                    Craiova                                            395 6 din care 5 active 

Ştiinţe Sociale                                                                            Craiova                                            173 4 

Teologie Ortodoxă                                                                          Craiova                                            94 2 
 
DMC a procedat la inventarierea programelor de studii inactive de licență și de master.  
 

ANALIZA ŞI AVIZAREA RAPOARTELOR DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII 

PROVIZORII / ACREDITĂRII / EVALUĂRII PERIODICE DE CĂTRE ARACIS 

 
 În perioada de raportare, CEAC a procedat la avizarea rapoartelor de evaluare internă pentru: 

- Universitatea din Craiova – Raport instituțional 

- 21 de programe de studii (20 de licență și unul de master) convenite a fi evaluate în cadrul 

evaluării externe instituționale a calității educației, cuprinse în tabelele de mai jos: 

Nr 

crt 

Facultatea Domeniul de licență Programul de studii/ Specializarea 

1.  Științe Informatică Informatică 

2.  Științe Chimie Biochimie tehnologică 

3.  Științe Matematică Matematică informatică 

4.  Științe Geografie Geografie 

5.  Litere Limbă şi literatură 

Limba şi literatura română - O limbă şi 

literatură modernă (franceză, engleză)  

(la Drobeta-TurnuSeverin) 

6.  Litere Limbă şi literatură 

Limba şi literatura modernă A (engleză / 

franceză) – Limba şi literatura modernă B 

(franceză/ engleză/ germană/ italiană/ 

spaniolă)/ Limba și literatura latină 

7.  Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală 

8.  Drept Drept Drept 

9.  Ştiinţe Sociale Istorie Istorie 

10.  Mecanică Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 

11.  Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 

12.  Inginerie  Electrică Inginerie electrică Inginerie electric şi calculatoare 

13.  Inginerie  Electrică Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 

14.  
Automatică, Calcula-

toare şi Electronică 

Calculatoare și tehnologia 

informației 
Calculatoare 
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Nr 

crt 

Facultatea Domeniul de licență Programul de studii/ Specializarea 

15.  
Automatică, Calcu-

latoare şi Electronică 
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 

16.  
Automatică, Calcu-

latoare şi Electronică 
Mecatronică și robotică Robotică 

17.  Agronomie Agronomie Agricultură 

18.  Agronomie Agronomie Montanologie 

19.  Agronomie 
Ingineria produselor 

alimentare 
Controlul și expertiza produselor alimentare 

20.  Horticultură Horticultură Peisagistică 

 

Programe de studii universitare de masterat 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de studii 

universitare de masterat 

Programul de studii universitare de masterat 

1. Finanțe Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor 
 

- rapoartele de evaluare internă pentru evaluarea periodică a următoarelor programe de studii 

universitare, cu scadență în 30 septembrie 2021: 

 

Programe de studii universitare de licență: 
Nr 

crt. 

 

Facultatea 

 

Domeniul de licență 

 

Programul de studii/ 

Specializarea 

 

Acredi

tare 

Forma 

de 

învăță-

mânt 

Nr.  

de 

credite 

1.  Științe Fizică Fizică medicală A IF 180 

2.  Științe Știința mediului Chimia mediului A IF 180 

3.  Științe Chimie Chimie A IF 180 

4.  Litere 
Limbi moderne 

aplicate 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
A IF 180 

5.  Litere 
Limbi moderne 

aplicate 

Comunicare și relații 

publice 
A IF 180 

6.  Inginerie Electrică 
Inginerie 

aerospațială 

Echipamente şi instalaţii 

de aviaţie 
A IF 240 

7.  
Automatică, Calcula-

toare şi Electronică 

Mecatronică și 

robotică 
Mecatronică A IF 240 

8.  Horticultură Biologie Biologie A IF 180 

9.  Ştiinţe Sociale Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 

10.  Ştiinţe Sociale Sociologie Sociologie A IF 180 

11.  
Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 
Contabilitate 

Contabilitate şi 

informatică de gestiune 
A ID 180 

12.  
Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 
Finanţe Finanţe şi bănci A ID 180 

13.  
Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 
Management Management A ID 180 

14.  Horticultură 
Ingineria produ-

selor alimentare 

Tehnologia prelucrării 

produselor agricole 
A IF 240 
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Programe de studii universitare de master: 

Domeniul de studii 

universitare de masterat 

Programul de studii universitare de masterat Forma de 

învățământ 

Nr. de 

credite 

Muzică Artă muzicală românească contemporană IF 120 

 

- Rapoartele de evaluare internă pentru evaluarea externă a următoarelor programe de studii 

universitare de licență, cu scadența 31 decembrie 2021: 

 

Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Programul de studii/ 

Specializarea 

Acreditare/ 

Autorizare 

provizorie 

Forma de 

învăță-

mânt 

Nr. de 

credite 

1.  Științe Matematică Matematică A IF 180 

2.  
Educaţie Fizică  

şi Sport 

Educaţie fizică şi 

sport 
Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 

3.  
Educaţie Fizică  

şi Sport 

Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi sportivă 

(la Drobeta-Tr.Severin) 
A IF 180 

4.  
Educaţie Fizică  

şi Sport 
Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială 
A IF 180 

5.  
Educaţie Fizică 

 şi Sport 
Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială  

(la Drobeta-Tr. Severin) 

A IF 180 

6.  Facultatea de Litere 
Științe ale 

educației 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 
A IF 180 

7.  Facultatea de Litere 
Științe ale 

educației 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar (la 

Drobeta-Tr.Severin) 

A IF 180 

8.  Teologie Ortodoxă Arte vizuale 
Arte plastice (pictură și 

sculptură) 
AP IF 180 

9.  Drept Drept Drept A IFR 240 

10.  Drept 
Științe 

administrative 
Administrație publică A IF 180 

11.  Drept 
Științe 

administrative 

Administrație public 

(la Drobeta-Tr.Severin) 
A IF 180 

12.  
Economie și 

Administrarea 

Afacerilor 

Contabilitate 

Contabilitate și 

informatică de gestiune (la 

Dr.-Tr. Severin) 

A IF 180 

13.  Mecanică 
Inginerie marină 

și navigație 

Navigație și transport 

maritim și fluvial  

(la Dr.-Tr.Severin) 

A IF 240 

14.  
Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

Calculatoare și 

tehnologia 

informației 

Calculatoare (în limba 

engleză) 
A IF 240 

15.  
Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

Ingingeria 

sistemelor 

Ingineria sistemelor 

multimedia 
A IF 240 

16.  
Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

Inginerie electro-

nică, telecomuni-

cații și tehnologii 

informaționale 

Electronică aplicată A IF 240 

17.  Horticultură Ingineria mediului 
Ingineria și protecția 

mediului în agricultură 
A IF 240 
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Raportul de evaluare internă asupra calităţii educaţiei 
 

TEMEI 

În acord cu atribuţiile prevăzute de art. 12 alin. b) din Legea 87/2006, Departamentul de 

Managementul Calităţii a procedat la evaluarea internă şi elaborarea „Raportului Anual privind 

evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 2021-2022”. 

 

CONŢINUTUL RAPORTULUI 

Potrivit atribuţiilor prevăzute de art. 12 alin. c) din Legea 87/2006, Departamentul de 

Managementul Calităţii a propus următoarele măsuri: 
 

Domeniul 
Indicatori de 

performanţă 
Măsuri propuse 

Capacitate 

instituţională 

Sistem de conducere 

Management strategic 

Eficacitate 

administrativă 

Creşterea responsabilităţii privind asigurarea calităţii în 

educaţie la nivelul facultăţilor şi departamentelor, atribuirea 

de responsabilităţi precise, implicarea sporită a cadrelor 

didactice tinere. 

Organizarea unor cursuri cu scopul dobândirii și dezvoltării 

competențelor persoanelor implicate în managementul UCv în 

domeniul imbunătățirii continue a calității. 

Spaţii de învăţământ, 

cercetare. Dotare 

Dotarea cu echipamente și instrument necesare predării on-

line: tablete grafice, echipamente multimedia, etc. 

Continuarea procesului de integrare a INCESA în procesul de 

învăţământ prin practici ale studenţilor şi laboratoare pentru 

studenţii masteranzi şi doctoranzi.  

Sistemul de acordare a 

burselor şi altor forme 

de sprijin material 

pentru studenţi 

Creşterea în continuare a proporţiei resurselor proprii ale 

instituţiei în fondul de burse. 

Eficacitate 

educaţională  

Principii, practici de 

recrutare studenţi 

Elaborarea unor materiale de prezentare a universităţii şi a 

informaţiilor despre programele de studii şi facilităţile oferite 

de Universitatea din Craiova și extinderea canalelor de 

difuzare a acestora. 

Diseminarea mai largă a informaţiilor despre programele de 

studii de masterat în mediul economico-social. 

Practici de admitere Perfecționarea procedurii de înscriere on-line a candidaților la 

admitere. 

Valorificare prin 

capacitatea de 

angajare în domeniul 

de competenţă al 

calificării 

Monitorizarea rezultatelor concursurilor didactice; 

Organizarea unor dezbateri împreună cu specialişti sociologi 

şi reprezentanţi ai mediului socio-economic asupra 

oportunităţilor profesionale şi a cerinţelor specifice pentru 

orientarea în carieră a absolvenţilor; 

Monitorizarea inserţiei 

profesionale 

Reevaluarea procedurilor de colectare a informațiilor 

referitoare la rata de angajare a absolvenților și pormovarea 

asociației ALUMNI a UCv. 

Completarea planului de măsuri pentru inserţia profesională a 

absolvenţilor  

Monitorizarea carierei profesionale a absolvenţilor prin 

metode care folosesc baze de date existente (REVISAL);  

Definirea grupurilor ţintă de angajatori pentru fiecare program 

de studii şi colaborarea cu aceştia în dezvoltarea curriculei, 

realizarea de stagii de practică şi internship-uri;  

Atragerea unui număr tot mai mare de absolvenţi care să 

continue studiile la nivel de master în regim cu taxă; 
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Domeniul 
Indicatori de 

performanţă 
Măsuri propuse 

Stimularea activităţilor sociale şi de voluntariat ale 

studenţilor.  

Nivelul de satisfacţie 

al studenţilor în raport 

cu dezvoltarea  

profesională şi 

personală  asigurată de 

universitate 

Actualizarea chestionarelor pentru cunoaşterea nivelului de 

satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională 

asigurată de programe 

Realizarea unui platforme on-line de monitorizare a 

satisfacţiei studentului şi absolventului asemănătoare celei de 

evaluare a cadrelor didactice. 

Elaborarea unui chestionar de evaluare a satisfacției student-

ților referitoare la serviciile administrative asigurate de UCv 

(secretariate, camine, biblioteci, cantine, baza sportivă, etc.) 

Programarea 

cercetării. 

Realizare.Valorificare 

Organizarea activității centrelor de cercetare existente la 

nivelul facultăților și la INCESA; 

Creșterea numărului proiectelor de cercetare cu finanțare 

internă și externă și atragerea studenților și masteranzilor în 

astfel de proiecte; 

Identificarea unor servicii ştiinţifice către colegi sau către 

terţi, servicii care să valorifice echipamentele şi competenţele 

centrelor de cercetare ale UCV şi care să atragă veni-

turi (inclusiv din Fondul intern de cercetare): măsurători, 

consultanţă, certificări, prelucrare de informaţii, aplicaţii 

software, etc. 

Creşterea producţiei ştiinţifice a universităţii, prin crearea la 

centrele noastre de cercetare a unor poziţii de cercetători 

asociaţi pe care să poată candida specialişti de renume din ţară 

şi străinătate. 

Repartizarea 

cheltuielilor 

Conform normelor financiare şi regulilor UCV 

Manage-

mentul 

calităţii 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea sistemu-

lui de asigurare a 

calităţii 

Elaborarea de proceduri, metodologii şi regulamente referi-

toare la toate procesele şi structurile de educaţie din UCv 

Aplicarea regulamen-

tului de aprobare, 

monitorizare şi 

evaluare periodică a 

programelor. 

Elaborarea și implementarea unor instrumente IT pentru 

evaluarea internă periodică a tuturor programelor de studii și a 

departamentelor. 

Corespondenţa dintre 

diplome şi calificări 

Diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi 

standardele de calitate aplicate în universităţi europene de 

prestigiu 

Regulamentul privind 

examinarea şi notarea 

studenţilor 

Flexibilizarea metodelor de examinări în funcţie de domeniul 

de studii/specializării și adaptarea acestuia la sistemul on-line 

Raportul dintre 

numărul de cadre 

didactice şi studenţi 

Evaluarea colegială 

Evaluarea cadrelor 

didactice de către 

studenţi 

Evaluarea de către 

conducerea facultăţii 

Flexibilizarea raportului studenţi/cadre didactice în funcţie de 

specificul domeniilor de studii. 

Actualizarea chestionarului de evaluare colegială şi adaptarea 

lui la specificul postului şi a domeniilor de studii. 

Adaptarea chestionarului de evaluare a personalului UCV de 

către conducere ţinând cont de specificul postului ocupat şi de 

noile cerinţe legislative naţionale şi europene. 

Disponibilitatea Creşterea numărului de cursuri în format clasic şi electronic şi 
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Domeniul 
Indicatori de 

performanţă 
Măsuri propuse 

resurselor de învăţare 

 

a numărului de calculatoare la dispoziţia studenţilor (săli de 

calculatoare); 

Dotarea cu calculatoare a sălilor de lectură a căminelor 

studenţeşti în căminele studenţeşti); 

Modernizarea metodelor de predare/învăţare prin achiziţionare 

unor echipamente şi software-uri de specialitate; 

Generalizarea aplicării software antiplagiat. 

Servicii studenţeşti Dezvoltarea componentei de consiliere şi orientare 

profesională. Îmbunătățirea condiţiilor de studiu şi cazare. 

Sprijin logistic pentru activităţi de voluntariat. 

Baze de date şi 

informaţii 

Realizarea variantei în limba engleză a site-ului UCv 

Oferta de informaţii 

publice 

Publicarea programelor de studii, cursurilor, cerinţelor de 

evaluare, regulamentelor, etc. în limba română şi limba 

engleză pe site-urile fiecărei facultăţi. 

 

Concluzii şi perspective 

CONCLUZII 
 

În perioada de raportare, DMC a realizat nemijlocit toate activităţile prevăzute de Art. 164 

din Carta UCv. 

 

Principalele realizări din perioada de raportare sunt: 

 

 Elaborarea „Raportului Anual privind evaluarea internă a calităţii pentru anul universitar 2021-

2022” – capitolul 7; 

 Analiza şi monitorizarea programelor de studii de licenţă şi de master – capitolul 4; 

 Activităţi organizatorice, de planificare şi reglementare internă – capitolul 3, concretizate în 

îmbunăţăţirea de proceduri, metodologii, chestionare, etc. 

 

  PERSPECTIVE 
 

SE IMPUNE CONTINUAREA/FINALIZAREA ŞI INIŢIEREA URMĂTOARELOR ACTIVITĂŢI: 
 

 Evaluarea departamentlor UCv; 

 Monitorizarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de studii de master; 

 Finalizarea și implementarea instrumentelor IT pentru realizarea centralizării gradului de 

ocupare a posturilor la nivelul UCV; 

 Includerea mecanismului de colectare a datelor în controlul documentelor și înregistrărilor. 
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DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ 

ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (DECIDFR) 

 

 

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

Universității din Craiova, în anul 2021 s-a constituit Departamentul de Educație Continuă și 

Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (DECIDFR), 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. 

 Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de formare continua 

și 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/ IFR și formare continua sunt reglementate 

prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, corelată cu 

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 

  

 ACTIVITATEA LA 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 

specific învăţământului la distanţă. 

 Programele de învăţământ la distanţă utilizează cu precădere platforma de e-learning a 

universităţii, presupun activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate prin activităţi specifice 

de tutorat. 

 Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de învăţământ 

coordinate şi monitorizate de DECIDFR, s-a organizat în aceleaşi perioade ca pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă. Persoana admisă la un program de studii ID/FR a primit calitatea de 

student, valabilă pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv. 

Universitatea a semnat cu fiecare student înmatriculat la un program ID/FR un contract de studii, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare, nemodificabil în timpul anului universitar.  

 Diplomele de studii universitare eliberate pentru absolvenţii programelor de studii 

desfăşurate în formele ID sau IFR, în condiţiile legii, sunt echivalente cu cele obţinute de 

absolvenţii aceloraşi programe de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 

 Programe ID – FR în 2021 - 2022 

 

 În anul universitar 2021 – 2022 au funcţionat 4 programe de studii de licenţă în forma 

ID, precum şi 3 programe de licenţă în forma FR. În derularea programelor menţionate la forma 

de licență au fost implicate 5 facultăţi ale Universităţii din Craiova. Situația înmatriculării pe 

facultăți, programe de studio și ani este prezentată în tabelul 1. 
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Tabelul 1. 

 
Facultate/ 

școală doctorală 

  

Program de studiu 

Forma de 

învăță-

mânt 

An de 

studiu 

Forma  

de 

finanțare 

Nr. 

studenți 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

ID 1 Taxă 25 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

ID 2 Taxă 28 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

ID 3 Taxă 43 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

ID 3 Taxă/ 

credite 

2 

  Contabilitate şi infor-

matică de gestiune - Total 

   98 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Finanţeşi bănci ID 2 Taxă 17 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Finanţeşi bănci (Seria 2) ID 3 Taxă 25 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Finanţeşi bănci (Seria 2) ID 3 Taxă/ 

credite 

1 

  Finanţeşi bănci  - Total    43 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management ID 1 Taxă 81 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management ID 2 C.P.L. 1 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management ID 2 Taxă 32 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management ID 3 Taxă 34 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management ID 3 Taxă/ 

credite 

1 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management (Seria 2) ID 2 Taxă 62 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management (Seria 2) ID 3 Taxă 60 

Economie şi Admi-

nistrarea Afacerilor 

Licenţă Management (Seria 2) ID 3 Taxă/ 

credite 

1 

  Management  - Total    272 

Litere Licenţă Limba şi literatura română - 

O limbă şi literatură 

modernă 

ID 1 Taxă 32 

Litere Licenţă Limba şi literatura română - 

O limbă şi literatură 

modernă 

ID 2 Taxă 19 

Litere Licenţă Limba şi literatura română - 

O limbă şi literatură 

modernă 

ID 3 C.P.L. 1 

Litere Licenţă Limba şi literatura română - 

O limbă şi literatură 

modernă 

ID 3 Taxă 17 

  Limba şi literatura 

română - O limbă şi 

literatură modernă -Total 

   69 

TOTAL 

STUDENȚI ID 

     482 
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Facultate/ 

școală doctorală 

  

Program de studiu 

Forma de 

învăță-

mânt 

An de 

studiu 

Forma  

de 

finanțare 

Nr. 

studenți 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 1 Taxă 34 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 2 Taxă 19 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 3 Taxă 13 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 4 Taxă 59 

Agronomie Licenţă Agricultură FR 4 Taxă/ 

credite 

1 

  Agricultură - Total    126 

Drept Licenţă Drept FR 1 Taxă 115 

Drept Licenţă Drept FR 2 Taxă 142 

Drept Licenţă Drept FR 3 Taxă 120 

Drept Licenţă Drept FR 4 Taxă 127 

  Drept - Total    504 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 1 Taxă 20 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 2 Taxă 12 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 3 Taxă 10 

Inginerie Electrică Licenţă Electromecanică FR 4 Taxă 13 

  Electromecanică - Total    55 

TOTAL STUDENȚI LICENȚĂ 

FORMA FR 

    685 

Şcoala Doctorală 

"Academician Radu 

Voinea" 

Doctorat Inginerie industrială FR 2 Buget 1 

  Inginerie industrială -

Total 

   1 

Şcoala Doctorală 

"Academician Radu 

Voinea" 

Doctorat Inginerie mecanică FR 2 Buget 3 

  Inginerie mecanică - Total    5 

Şcoala Doctorală a 

Facultăţii de Drept 

Doctorat DREPT FR 2 Buget 3 

Şcoala Doctorală a 

Facultăţii de Drept 

Doctorat DREPT FR 3 Taxă 1 

  DREPT Total    4 

Şcoala Doctorală 

"Alexandru Piru" 

Doctorat Filologie FR 2 Buget 3 

  Filologie Total    3 

Şcoala Doctorală 

"Constantin Belea" 

Doctorat Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei 

FR 3 Taxă 1 

  Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei - Total 

   1 

Şcoala Doctorală 

"Constantin Belea" 

Doctorat Ingineria sistemelor FR 2 Buget 1 

  Ingineria sistemelor-Total    1 

Şcoala Doctorală 

"Constantin Belea" 

Doctorat Mecatronica si robotica FR 2 Buget 1 

  Mecatronica si robotica -

Total 

   1 

Şcoala Doctorală de 

Inginerie a Resurse-

lor Animale/Vegetale 

Doctorat Horticultură FR 2 Buget 3 

Şcoala Doctorală de 

Inginerie a Resurse-

lor Animale/Vegetale 

Doctorat Horticultură FR 3 Taxă 2 

  Horticultură - Total    5 
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Facultate/ 

școală doctorală 

  

Program de studiu 

Forma de 

învăță-

mânt 

An de 

studiu 

Forma  

de 

finanțare 

Nr. 

studenți 

Şcoala Doctorală de 

Inginerie Electrică şi 

Energetică 

Doctorat Inginerie electrică FR 2 Buget 1 

  Inginerie electrică - Total    1 

Şcoala Doctorală de 

Teologie Ortodoxă 

"Sfântul Nicodim" 

Doctorat Teologie FR 2 Buget 2 

Şcoala Doctorală de 

Teologie Ortodoxă 

"Sfântul Nicodim" 

Doctorat Teologie FR 3 Buget 1 

  Teologie - Total    3 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe 

Doctorat Fizică FR 2 Buget 1 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe 

Doctorat Fizică FR 3 Taxă 1 

  Fizică - Total    2 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe 

Doctorat Geografie FR 2 Buget 1 

  Geografie - Total    1 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat CONTABILITATE FR 2 Buget 1 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat CONTABILITATE FR 3 Taxă 1 

  CONTABILITATE -Total    2 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat ECONOMIE FR 3 Taxă 1 

  ECONOMIE - Total    1 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat FINANŢE FR 2 Buget 2 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat FINANŢE FR 3 Taxă 1 

  FINANŢE - Total    3 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Economice 

Doctorat MANAGEMENT FR 2 Buget 2 

  MANAGEMENT - Total    2 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Sociale şi 

Umaniste 

Doctorat Doctorat Istorie FR 2 Buget 2 

  Doctorat Istorie Total    2 

Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Sociale şi 

Umaniste 

Doctorat Doctorat SSEF FR 2 Buget 1 

  Doctorat SSEF Total    1 

TOTAL 

STUDENȚI 

DOCTORAT 

FORMA FR 

     37 

  Total general    1206 

 

 Din tabelul de mai sus se observă că numărul de studenți la forma ID este de 482, la forma 

FR 685, iar numărul de doctoranzi înmatriculați la forma de învățământ FR este de 39. Rezultă un 

total de studenți de 1206 la forma IDFR  în anul 2021-2022. 
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 Vizitele comisiilor ARACIS 

 

 În anul calendaristic 2021, s-au derulat vizite de evaluare periodic la programele de studiu 

ID din cadrul FEAA: Management, Finanțe-Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune. 

Conform Hotărârii Consililului ARACIS nr. 118/16.12.2021 pentru cele trei programe de studiu s-

a acordat calificativul „Menținerea acreditării”, fiind aprobate următoarele cifre de școlarizare în 

fiecare an de studiu de: 125 la Management, 50 la Finanțe-Bănci și 50 la Contabilitate și 

Informatică de Gestiune. 

 

 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 elaborate şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al 

universităţii, procedurile specifice de asigurare a calităţii: 

- Monitorizarea Planurilor de învăţământID-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 existent 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 autoinstruire 

(AI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID. 

 La fiecare disciplină s-au programat semestrial cel puţin două activităţi tutorial 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 specific 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 specific 

învăţământului la distanță, în format electronic, pentru toate disciplinele din planul de 

învăţământ. 
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 DIDFR asigură comunicarea cu studenţii şi cadrele didactice, precum şi publicarea 

regulamentului de funcţionare în mod transparent prin intermediul platformelor comunicaţionale 

Moodle şi Tesys, dar şi cu ajutorul informaţiilor prezentate pe site-ului Universităţii din Craiova la 

adresa 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 literature română, o limbă şi literatură străină 

ID:  http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html 

3. 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/ 

4. Facultatea de InginerieElectrică 

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 afferent 

activităţilor didactice de seminar, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiect, practică 

de specialitate, alte activităţi applicative asistate şi tutori – corespunde standardelor de calitate 

specifice. 

 

 Documente 

 Pe parcursul perioadei analizate au fost difuzate o serie de documente specifice, adresate 

personalului implicat în activităţile ID-FR dintre care se menţionează: 

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE DEPARTAMENT DE 

EDUCAŢIE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ  

 Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la 

formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității din 

CRAIOVA  

 Organigrama DECIDFR 

 Planul strategic al DIDFR pentru perioada 2020 - 2024 

 Planul operaţional pentru anul universitar 2021 

 Programe de studii ID-FR în anul universitar 2021 - 2022 

 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 

 Managementulcalităţiiprogramelor ID-FR 

 Contracte de studiişi 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 

vor primi vizita ARACIS în anul universitar 2021-2022. 

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/
http://em.ucv.ro/index.php/component/
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În cursul anului 2021 situația financiară a Departamentului de Învățământ Frecvență 

Redusă și Învățământ la Distanță, a avut o evoluție normală, păstrându-se contribuțiile la același 

procente; în condițiile în care veniturile, cu toate dificultățile existente, au înregistrat creșteri. 
 

ACTIVITĂȚILE DE FORMARE CONTINUĂ 
 

Formarea și dezvoltarea profesională continuă sunt parte integrantă din misiunea 

Universității din Craiova, așa cum este ea definită în capitolul XIII, articolele 142-148 din Carta 

Universității din Craiova și actualizată prin decizii ale Consiliului de Administrație și ale 

Senatului universitar. În acest sens, Universitatea din Craiova oferă programe de studiu și de 

practică, de formare și dezvoltare profesională continuă, de conversie/reconversie profesională, în 

strânsă legătură cu cerințele specifice și cu dinamica pieței muncii. 

În anul 2021, 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 profesio-

nală, 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 dezvoltare economică a regiunii), ca și apariția de 

oferte concurente de cursuri de formare continuăși 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 „Acusticăși 

audiologie” sau „GIS-Sisteme Informatice Geografice” la Facultatea de Științe, ori „Securitate 

cibernetică pentru manageri”și cele din domeniul IT (ECDL (European Computer 

DrivingLicense) - 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 2021 situația financiară a activității de formare continuă a avut o evoluție 

normală, păstrându-se contribuțiile la același procente în condițiile în care veniturile, cu toate 

dificultățile existente, au înregistrat creșteri. 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 continuăîn 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. 
 

Documente:  

A fost elaborată și supusăavizării METODOLOGIA DE ORGANIZARE, 

DESFĂȘURARE, ÎNREGISTRARE ȘI RAPORTARE A PROGRAMELOR DE STUDII 

POSTUNIVERSITARE LA UNIVERSITATEA DIN Craiova. 
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Preambul 

 

Cercetarea științifică de la Universitatea din Craiova s-a desfășurat în anul 2021 în 

conformitate cu prevederile Planului Strategic pentru activitatea de cercetare științifică și relația 

cu mediul economic pentru perioada 2020-2024 și ale Planului Operațional pentru activitatea de 

cercetare științifică și relația cu mediul economic în anul 2021. Activitățile de cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI) au fost realizate conform prevederilor Regulamentului pentru 

organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică în Universitatea din Craiova.  

Strategia cercetării științifice pentru perioada 2020-2024 răspunde misiunii și obiectivelor 

Universității din Craiova privind cercetarea științifică, inovarea și transferul tehnologic asumate 

prin Carta Universității și se încadrează în strategia națională din domeniul cercetării. Astfel, 

strategia privind activitatea de CDI a Universității din Craiova (UCv) pentru perioada 2020-2024 

este fundamentată pe următoarele principii generale: 

I. Creșterea performanței și vizibilității instituției (la nivel regional, național, internațional); 

II. Generarea de resurse prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare; 

III. Impunerea Universității din Craiova ca lider regional de cunoaștere și inovare. 

Aceste principii sunt în concordanță cu obiectivele principale din planul managerial al 

Rectorului UCv pentru perioada 2020-2024: 

 Activitatea CDI trebuie să genereze finanțarea suplimentară a instituției; 

 Activitatea CDI trebuie să impună UCv ca lider regional în dezvoltarea socio-economică; 

 Activitatea CDI trebuie să aducă creșterea performanței și a vizibilității instituționale. 

 

Pandemia Covid-19, declanșată în 2020, cu perioadele subsecvente de urgență și alertă, a 

influențat modul de derulare a activității de cercetare din UCv. Transferul majorității activităților 

în mediul online a determinat adoptarea, în premieră, a unor decizii semnificative cu impact pe 

termen scurt și mediu asupra întregii activități ulterioare. În acest context, obiectivele specifice 

propuse în anul 2021 au fost duse la îndeplinire în măsura în care derularea activităților de 

cercetare științifică, în condiții on-line (majoritar) și on-site, a permis acest lucru.  

Principalele direcții de acțiune care au fost urmate în anul 2021 pentru concretizarea 

principiilor enunțate mai sus, precum și rezultatele obținute pe aceste direcții sunt prezentate 

sintetic în continuare. 

 

 

Direcția 1. Susținerea cercetării avansate, respectiv promovarea  

direcțiilor și grupurilor de excelență 

 

Un prim obiectiv al anului 2021a fost reprezentat de aplicarea planului strategic de cercetare 

pentru perioada 2020-2024, inclusivîn contextul pandemiei Covid-19, în vederea susținerii 

cercetării avansate și a promovării direcțiilor și grupurilor de excelență.  

În acest sens, s-au derulat o serie deactivități, după cum urmează: 

- Consolidarea cercetării de excelență și extinderea ariei de activitate spre noi direcții de 

cercetare – au fost stabilite direcțiile de cercetare de excelență ale UCv până în 2024, dar 

și direcțiile de cercetare propuse la nivelul facultăților, toate fiind aprobate în Consiliul 

Cercetării Științifice (CCS) și în Senatul Universității din Craiova. 

https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/n

oi/Directii_cercetare_excelenta_2020-2024.pdf 

https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/n

oi/Directii_cercetare_facultati_UCv_2020-2024.pdf 

- Stimularea activităților de valorificare a rezultatelor științifice prin participarea la 

manifestări științifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact 

ridicat, editarea de cărți în edituri naționale și internaționale.  

 

 

https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/noi/Directii_cercetare_excelenta_2020-2024.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/noi/Directii_cercetare_excelenta_2020-2024.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/noi/Directii_cercetare_facultati_UCv_2020-2024.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/noi/Directii_cercetare_facultati_UCv_2020-2024.pdf
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Au fost alocate fonduri, atât prin mecanismele aprobate la nivelul UCv (din fondul de 

cercetare centralizat, premiile Gala Cercetării, cote de regie aferente directorilor de 

proiecte etc.), dar și prin fondurile primite conform O.M.E. 3747/2021.Astfel, în 2021 a 

fost primită ca urmare a aplicării O.M.E. 3747 suma de 1.947.564 lei, fiind cheltuiți 

995.979 lei, iar restul fiind reportați pentru 2022. Rezultatele obținute privind publicarea 

de articole în anul 2021 sunt prezentate în secțiunea a 2-a a prezentului raport. 

Ca urmare a propunerii CCS, Consiliul de Administrație al UCv a aprobat un pachet de 

măsuri pentru susținerea financiară integrală a publicării de articole științifice în reviste 

cotate ISI, precum și a taxelor aferente cererilor de brevet OSIM (cu prioritate din 

fondurile aferente O.M.E. 3747/2021): 

https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/2

021/Extras_CA_3_nov_2021_si_Propunere_CCS.pdf 

Universitatea din Craiova asigură constant un suport financiar pentru activitățile CDI prin 

intermediul fondului de sprijin pentru activitatea de cercetare, a cărui valoare a 

crescutdin 2018 până în 2021 (3.842.639 lei fond de sprijin instituțional + 1.947.564 lei 

prin O.M.E. 3747/2021 = 5.790.203 lei), conform graficului din Fig. 1.  

- Sprijinirea facultăților și a unităților de cercetare din cadrul universității pentru 

organizarea unor simpozioane științifice, congrese și conferințe cu participare națională 

și internațională, inclusiv asigurarea unui suport informatic adecvat pentru activități de 

tip on-line, pentru adaptarea la contextul pandemic al perioadei (sisteme de tip Webex-

CISCO, Google Classroom/Google Meet etc.). de exemplu, a fost asigurat suportul 

informatic prin Webex-CISCO / INCESA pentru 5 conferințe și workshop-uri științifice. 

- Menținerea accesului la informații științifice pentru cadrele didactice și studenții 

Universității, inclusiv la bazele de date cu jurnale și cărți electronice. 

A fost continuată colaborarea instituțională în cadrul proiectului/consorțiului ANELIS. 

Astfel, au fost abonate 10 baze de date (peste 30.000 reviste), iar în 2021 au existat 

84.376 de accesări prin IP-uri instituționale și 365.568 de accesări prin acces mobil. 

Complementară acestor acțiuni este activitatea derulată prin Biblioteca UCv (prezentată in 

extenso la Direcția 6), https://www.UCv.ro/cercetare/organizare/biblioteca.php 

 

 
 

Fig. 1. Evoluția fondului de sprijin din partea UCv pentru activitățile CDI în perioada 2018-2021  

 

- Editarea revistei proprii Journal of Young Researchers, destinate în mod special 

doctoranzilor și tinerilor cercetători, cu apariție anuală. 

https://www.ucv.ro/cercetare/programe_de_cercetare/jyr.php 

- Înființarea Centrului Internațional de Excelență “China-Romania Research Center in 

Applied Mathematics” CRAM, director prof. univ. dr. Vicențiu Rădulescu, propunere a 

Facultății de Științe, avizată de CCS și aprobată de Senatul UCv, 

http://www.cram.ucv.ro/ 

https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/2021/Extras_CA_3_nov_2021_si_Propunere_CCS.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/2021/Extras_CA_3_nov_2021_si_Propunere_CCS.pdf
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/biblioteca.php
https://www.ucv.ro/cercetare/programe_de_cercetare/jyr.php
http://www.cram.ucv.ro/
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Componenta de inovare a activității din UCv a fost reprezentatăîn anul 2021 prin înscrierea 

a două cereri de brevet la OSIM, la care au colaborat cadre didactice de la facultățile de 

Automatică, Calculatoare și Electronică, Inginerie Electrică, Mecanică, cu firme industriale de 

profil din Oltenia. Juriile saloanelor internaționale de inventică (PROINVENT 2021 Cluj-Napoca 

și INVENTICA 2021Iași), precum și cele de la manifestări de prestigiu internaționale (The 7th 

International Workshop „New Trends in Medical and Service Robots” Basel, Elveția) au apreciat 

soluțiile propuse de cercetătorii craioveni, acordând premii (7) și medalii (3) recunoscute la nivel 

național și internațional. Menționăm, de asemenea, și premiile acordate de către Academia de 

Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești (4). 

UCv face parte din rețeaua Centrelor PATLIB, prin găzduirea Centrului  Regional de 

Promovare a Proprietății Industriale CRPPI Dolj  (https://osim.ro/centre-regionale/), în baza unei 

Convenții de colaborare cu OSIM. 

 

Direcția 2. Dezvoltarea unei resurse umane de excelență,  

specifică pentru activități CDI 

 

În anul 2021 a continuat procesul de întărire a structurilor de cercetare, prin integrarea în 

acestea a 21 de specialiști cu recunoaștere națională și internațională, cu statut de cercetători 

asociați sau cercetători asociați onorifici, a căror activitate științifică desfășurată sub egida UCv 

va contribui la creșterea vizibilității, respectiv lărgirea cadrului de cooperare a instituției noastre.   

Devenită tradiție la UCv, Gala Cercetării-ediția 2021 a vizat stimularea activității de 

cercetare a cadrelor didactice și cercetătorilor din instituție prin premierea rezultatelor deosebite 

obținute de aceștia în domeniul cercetării și inovării pe parcursul anului 2020. Organizată în 

varianta online, Gala Cercetării 2021 a premiat 216 cadre didactice/cercetători cu granturi din 

partea UCv în valoare totală de 269.000 lei, conform procedurilor aflate în vigoare și stipulate 

prin normele referitoare la constituirea și utilizarea fondului pentru sprijinirea activității de 

cercetare științifică. 

Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de CDI în anul 2021 este ilustrată de 

raportările realizate de cadrele didactice pe Platforma online a cercetării. Aceste raportări pot fi 

prezentate sintetic astfel: 

- apariția a peste 1000 de articole științifice în reviste de specialitate, dintre care peste 500 

în reviste cotate ISI, ERIH+ sau indexate în baze de date internaționale și peste 300 de 

articole în volumele unor conferințe indexate ISI (Clarivate Analitycs) Proc. sau IEEE 

Proc. 

- publicarea a peste 90 cărți/capitole în edituri recunoscute din țară și din străinătate. 

- înregistrarea la OSIM a două propuneri de brevete de invenție. 

 

Studenții masteranzi și doctoranzi sunt implicați în activități CDI, la nivelul facultăților fiind 

organizate sesiuni de comunicări științifice dedicate. Astfel, în cursul anului 2021 s-au organizat 

62 astfel de manifestări în cadrul facultăților de Litere (27), Științe (9), Automatică, Calculatoare 

și Electronică (5), Teologie (5), Inginerie electrică (3), DPPD (2), Sport (2), Științe Sociale (2), 

Agronomie (2), Horticultură (2), Economie și Administrarea afacerilor (1), Drept (1) și Mecanică 

(1), iar cele mai bune lucrări prezentate au fost premiate și/sau publicate în volumele editate în 

cadrul manifestărilor, respectiv în reviste aparținând bazelor de date internaționale.  

 

Din tabelul 1 se constată o creștere a numărului de articole publicate în reviste de prestigiu 

cotate ISI sau ERIH+ în perioada 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://osim.ro/centre-regionale/
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Tabelul 1. Evoluția activității de cercetare realizate de  

cadrele didactice titulare UCv în ultimii 3 ani 

 
Nr. 

crt. 

Rezultate ale activității de cercetare 

științifică 

An 2019 An 2020 An 2021 

Nr. 

lucrări 

Rezultate/ 

nr. titulari 

Nr. 

lucrări 

Rezultate/ 

nr. titulari 

Nr. 

lucrări 

Rezultate/ 

nr. titulari 

1 Articole publicate în reviste (ISI, 

ISI Emerging SCI sau ERIH+) 
325 0,393 359 0,436 456 0,56 

2 Articole publicate în reviste 

indexate BDI 
217 0,263 157 0,191 114 0,14 

3 Articole publicate în reviste 

neindexate 
11 0,013 24 0,029 12 0,01 

4 Lucrări la conferințe indexate 

ISI Proc., ISI Early Access, 

IEEE Proc. 

202 0,245 101 0,123 92 0,11 

5 Lucrări prezentate la conferințe 

indexate BDI 
350 0,424 225 0,273 195 0,24 

6 Lucrări prezentate la conferințe 

neindexate 
472 0,571 245 0,298 328 0,40 

 

Din punct de vedere al clasării UCv în clasamentele (ranking-urile) internaționale, aceasta 

se află în anul 2021 pe poziția 10 în  Clasamentul UniRank pentru universități din România, în 

care sunt listate 77 de universități românești. UniRank evaluează autoritatea domeniilor online, 

acreditarea instituțiilor, oferta educațională etc. (https://www.4icu.org/reviews/3936.htm) (a se 

vedea și tabelul 2).  

Universitatea din Craiova este pe poziția 211-220 în QS University Ranking 2021- Emerging 

Europe & Central Asia (https://www.topuniversities.com/universities/university-craiova).  

De asemenea, în anul 2021, în clasamentul URAP (https://www.urapcenter.org/Rankings/ 

2020-2021/World_Ranking_2020-2021), UCv ocupă locul 2.536 din peste 3000 de universități 

clasificate. 

 

Tabelul 2. Poziția Universității din Craiova în clasamente internaționale (2021) 

 

Clasament Total universități 

evaluate 

Poziția UCv 

UniRank 77 10 

QS University Ranking 2021 - Emerging 

Europe & Central Asia 

400 211-220 

URAP 3002 2536 

 

 

Direcția 3. Creșterea volumului de fonduri atrase prin activități CDI 

 

Rezultatele obținute de către cadrele didactice au determinat o creștere a finanțării 

suplimentare acordată de Ministerul Educației în baza indicatorilor de calitate de la 

19.776.624 lei în 2017 la valoarea de 36.788.576 lei în 2021. Evoluția finanțării suplimentare 

(inclusiv pentru indicatorul privind activitatea de cercetare IC2) în ultimii 5 ani este prezentată în 

Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

https://www.4icu.org/reviews/3936.htm
https://www.topuniversities.com/universities/university-craiova
https://www.urapcenter.org/Rankings/%202020-2021/World_Ranking_2020-2021
https://www.urapcenter.org/Rankings/%202020-2021/World_Ranking_2020-2021
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Fig. 2. Evoluția finanțării suplimentare (FS) și a ponderii IC2 la Universitatea din Craiova - 

perioada 2017-2021 

 

Câteva date sintetice referitoare la proiectele din cadrul programelor CDI naționale și 

internaționale derulate de către cercetătorii din UCv în 2021sunt prezentate în cele ce urmează. 

- Continuarea proiectelor demarate în anii anteriori: 

29 proiecte câștigate în competiții naționale: 18 Proiecte (PCCDI), 7 proiecte (PED), 1 

proiect (PTE), 3 proiecte (ADER)); 

 5 proiecte câștigate în competiții internaționale: 3 proiecte H2020, 1 proiect SEE 

fonduri norvegiene, 1 proiect NATO. 

- Obținerea de  5 noi proiecte, câștigate în competiții naționale - 1 proiect de tip (PCE) și în 

competiții internaționale: 1proiect tip H2020, 1 proiect Eureka, 2 proiecte DUBNA. 

 

În Fig.3 este ilustrată evoluția activității contractuale în ultimii trei ani, pentru proiectele 

câștigate în competiții naționale și internaționale. Facultățile/unitățile de cercetare care au derulat 

proiecte naționale și internaționale în anul 2021 sunt:  

 Facultatea de Științe (9) 

 Facultatea de Mecanică (8) 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică (7)  

 Facultatea de Agronomie (5) 

 Facultatea de Inginerie Electrică (4) 

 Facultatea de Horticultură (3) 

 Stațiuneade cercetare-dezvoltare agricolă Caracal (3) 

Numărul total de contracte naționale și internaționale derulate în 2021 este de 39, iar 

valoarea contractelor de cercetare naționale și internaționale în anul 2021 este de 2.588.515 lei. 

Fondurile  atrase prin proiecte CDI naționale în facultăți în ultimii 2 ani sunt reprezentate în 

Fig. 4 (2020) și Fig. 5 (2021). 
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Fig. 3. Evoluția activității contractuale (contracte naționale și internaționale) în anii 2019-2021. 

 

 

 
 

Fig. 4. Fondurile atrase prin competiții CDI naționale, pe facultăți (2020). 

 

 

 
 

Fig. 5. Fondurile atrase prin competiții CDI naționale, pe facultăți (2021). 

 

Proiectele internaționale, naționale sau serviciile de tip CDI oferite unor companii private 

au generat venituri în valoare totală de 5.206.375 lei în 2021 (față de  4.881.594 lei în 2020), din 

care 362.522 lei subvenții APIA (față de 244.742 lei în 2020). Aportul financiar al activităților 

CDI prestate către agenții economici în cadrul a 82 de contracte derulate în 2021confirmă, pe 

de o parte, poziția de pol al cercetării, dezvoltăriiși inovării al UCv în regiune și, pe de altă parte, 

capacitatea de soluționarea problemelor CDI ale beneficiarilor. Se poate observa, pe baza 

raportului privind execuția bugetară a anului 2021, o creștere a fondurilor UCv generate de 

activitatea CDI. 
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Observație.  Pe lângă veniturile raportate anterior, UCv a atras în anul 2021 încă 4.691.102 

lei prin proiectele de cercetare derulate prin fonduri europene. 

Activitățile desfășurate în parteneriat cu mediul economic au fost susținute și derulate atât 

prin INCESA (a se vedea Direcția 5), cât și prin proiectul european RO-Boost SMEs, care a 

continuat să se deruleze și în anul 2021, prin programul european COSME-Entreprise Europe 

Network. UCv este nod în cadrul acestui program și promovează activitățile inovative pentru IMM-

urile din Oltenia. 

 

În anul 2021 a fost realizată o restructurare și reacreditare la nivelul UCv a centrelor de 

cercetare, prin concentrarea pe direcții de cercetare prioritare, interdisciplinare, definitorii pentru 

UCv, corelate cu competențele colectivelor, dar și cu cerințele mediului economic, astfel încât să 

genereze fonduri din activitățile de cercetare. În acest sens, a fost întocmit un nou Regulament / 

procedură de înființare / evaluare periodică a centrelor de cercetare, avizat în CCS și aprobat în 

Senatul UCv. Astfel, numărul de centre a fost redus de la 54 la 14, lista centrelor acreditate și 

aprobate în Senatul UCv fiind prezentată în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Centre de cercetare acreditate la Universitatea din Craiova 

 

Nr. 

crt. 

Denumire centru Facultate / Departament 

1.  Centrul de cercetări agricole, silvice, măsurători terestre și 

controlul produselor agroalimentare din zona Olteniei 

(AGROCENTRUM) 

Agronomie 

2.  Centrul interdisciplinar de cercetare în calculatoare, 

automatică și robotică (CERCA)  

Automatică, Calculatoare și 

Electronică 

3.  Centrul de cercetări psihopedagogice (CCPP) DPPD 

4.  Asociația centrul de studii și cercetări de drept privat "Ion 

Dogaru" (CSCDPC) 

Drept 

5.  Centrul de cercetări economice, bancare și financiare 

(CEBAFI) 

Economie și Administrarea 

Afacerilor 

6.  Centru de studiu și cercetare a motricității umane (CSCMU) Educație Fizică și Sport 

7.  Centru de cercetare pentru științele vieții aplicate și 

biotehnologii (CERSTIVAB) 

Horticultură 

8.  Centrul de științe umaniste și arte (SUmArt) Litere 

9.  Comunicare, științe ale educației, media (CSEM)  Litere 

10.  Centrul de cercetare în inginerie mecanică (CeCIM) Mecanică 

11.  Centrul de analiză neliniară și aplicații (CNAA) Științe 

12.  Centrul de cercetări interdisciplinare în științe (2CIS) Științe 

13.  Centrul de studii socio-umane, Craiova (CSSUC) Științe sociale 

14.  Centrul de cercetări teologice și interdisciplinare Sfântul 

Calinic (CCTISC) 

Teologie 

 

În cadrul INCESA sunt organizate următoarele 4 centre de cercetare aplicată: 

1. Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Electrice (CCDIE) 

2. Centrul de Cercetare în Domeniul Mecanicii și Științei Materialelor (CCDMSM)         

3. Centrul de Cercetare în Domeniul Biotehnologiilor și Bioingineriei (CCDBB) 

4. Centrul de Cercetare în Domeniul Științei Calculatoarelor (CCDSC) 

 

Direcția 4. Dezvoltarea unui sistem eficient de management al activităților CDI 

 

Universitatea din Craiova este permanent interesată de organizarea, îmbunătățirea și 

monitorizarea eficientă a activităților de management al cercetării științifice. 

În 2021 au fost derulate o serie de acțiuni pentru dezvoltarea sistemului de management al 

activităților CDI: 
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- Actualizarea Regulamentului privind organizarea și coordonarea activității de cercetare 

științifică de la nivelul Universității din Craiova, avizarea acestuia în Consiliul 

Cercetării Științifice al UCv și aprobarea în Senatul Universității din Craiova (februarie 

2021). 

 

- Actualizarea structurii și componenței Consiliului Cercetării Științifice al UCv, 

actualizarea Regulamentului de funcționare a CCS și a Regulamentului de funcționare a 

DCMP, avizarea în Consiliul Cercetării Științifice al UCv și aprobarea în Senatul 

Universității din Craiova (ianuarie-februarie 2021). 

 

- Utilizarea sistemului informatic de gestionare a datelor referitoare la activitatea de 

cercetare științifică și elaborarea situațiilor statistice pentru anul 2021. 

Sistemul informatic de gestionare a datelor referitoare la activitatea de cercetare științifică 

https://cercetare.ucv.ro/cercetare/ este un instrument util pentru îmbunătățirea eficienței 

înregistrării rezultatelor activității CDI de către cadre didactice/cercetători, respectiv 

prelucrării informațiilor în vederea raportărilor solicitate de organismele abilitate 

(CNFIS, UEFISCDI, ARACIS etc.), avizate și monitorizate permanent de administrația 

și managementul cercetării din UCv. Din punct de vedere al diseminării și informării 

privind activitățile CDI, pagina web a UCv (secțiunea „Cercetare - mediu economic”) 

este actualizată periodic, asigurând suportul informațional pentru cercetarea științifică. 

 

- Organizarea eficientă a activității de evaluare a cercetării științifice a cadrelor didactice 

din universitate, în baza Metodologiei de finanțare stabilită de Consiliul Național pentru 

Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), și participarea la elaborarea diverselor 

rapoarte solicitate. În 2021 au fost realizate numeroase raportări, cu sprijinul membrilor 

CCS, al prodecanilor cu activitatea de cercetare, al personalului administrativ și al 

centrului de calcul al UCv, raportări dintre care menționăm: 

 Raportarea activității de cercetare din ultimii 5 ani în vederea elaborării Raportului 

de autoevaluare instituțională al UCv, pentru vizita ARACIS din 2021 

 Raportarea activității de cercetare din ultimii 5 ani în vederea elaborării Raportului 

de autoevaluare instituțională al IOSUD UCv, pentru vizita ARACIS din 2021 

 Raportarea activității de cercetare din ultimii 5 ani pentru proiectul QAFIN din 

2021 

 Raportarea CNFIS din 2021 

 

La solicitarea Rectorului UCv, Prorectoratul Cercetare științifică și relații cu mediul 

economic a realizat o analiză critică a activității de cercetare desfășurată la nivelul UCv pentru 

ultimii 5 ani, cu accent pe indicatorii de calitate IC2 aferenți finanțării suplimentare a universității. 

Astfel, a fost analizată activitatea de cercetare la nivelul facultăților și școlilor doctorale, raportul 

rezultat fiind prezentat în CCS și în Consiliul de Administrație al UCv, fiind propus un plan de 

măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare (noiembrie 2021). 

 

Direcția 5. Dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice prin  

parteneriate cu mediul științific și socio-economic, intern și internațional 

 

Activitatea de cooperare cu mediul economic a fost derulată prin intermediul Prorectoratului 

cercetare și relații cu mediul economic, al Departamentul de Relații cu Mediul Socio-Economic și 

Cultural (DR-MESC), precum și la nivelul INCESA. Obiectivele, direcțiile de acțiune precum și 

activitățile derulate sunt prezentate în tabelul următor. 

 

 

 

 

 

https://cercetare.ucv.ro/cercetare/
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Tabelul 4. Activitatea DR-MESC în 2021 

 

Obiectiv Direcții de acțiune 

 

Activități derulate prin INCESA-Hub de  

Cercetare în Științe Aplicate 
 

Asigurarea 

suportului 

pentru 

creșterea 

competitivității

economice în 

Regiunea S-V 

Oltenia 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu agenți 

economici  

 

Organizarea unor întâlniri în vederea semnării unor 

noi parteneriate sau dezvoltării colaborărilor 

existente. 

 la nivelul UCV  

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

Pirelli Tyres România, Ford România, Continental 

Sibiu, Hella Craiova, Netrom,Syncrosoft, Clariant 

Products RO, Adient Automotive România, 

Cummins Generator Technologies SA, Prysmian 

Cabluri și Sisteme, Faurecia Romania SRL, 

Asociația Junior Achievement of Romania 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor și reprezentanților în Consiliul DR-MESC 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

Achiziționarea de echipamente–proiecte finanțate 

din fonduri europene (ex. POCU 125094) 

Promovarea INCESA ca 

furnizor de soluții adap-

tate la cerințele mediului 

economic 

Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 

acțiunilor derulate în parteneriat cu agenții 

economici 

Asigurarea interfeței 

dintre UCv și mediul 

economic prin promo-

varea unor programe de 

cercetare care să răspun-

dă cerințelor pieței pentru 

retehnologizare și 

modernizare 

Întâlniri de lucru (inclusiv online) cu reprezentanți 

din mediul economic: Clariant Products Ro, Ford 

România, Continental Sibiu, Pirelli Tyres România, 

Adient Automotive România, Faurecia Romania 

SRL etc. 

Transfer de cunoaștere 

pentru agenți economici 

Identificarea cererilor 

agenților economici 

pentru formarea perso-

nalului din regiunea Sud-

Vest Oltenia 

Organizarea, coordonarea și monitorizarea unor 

module de formare adresate personalului agenților 

economici (Ford România S.A., Clariant Products 

RO): 

- Module de training Chimie; 

- Module de training pentru utilizatori Excel; 

- Cursuri de limba engleză - derulate în colaborare cu 

Centrul ”Translatio”  și DLMA 

Sprijinirea 

dezvoltării 

personale a 

studenților  în 

perspectiva 

inserției pe 

piața muncii 

 

 

 

 

 

Implicarea  agenților 

economici în dezvoltarea 

procesului de formare 

(licență / master) în 

domeniile de vârf oferite 

de universitate 

 

Organizarea unor activități (inclusiv online): 

organizarea unor seminarii și ateliere de lucru, 

conferințe tematice etc. 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor și a reprezentanților în Consiliul DR-

MESC 

- Întâlniri între cadrele didactice din UCv şi 

reprezentanții unor companii din Regiunea SV-

Oltenia în vederea adoptării celor mai bune soluții 

pentru promovarea și derularea unor programe de 

formare. 

-  workshop-uri, seminarii, conferințe susținute de 

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


32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specialiști din cadrul companiilor partenere 

Dezvoltarea 

parteneriatului cu mediul 

economic pentru 

adaptarea ofertei 

educaționale din 

universitate la specificul 

pieței muncii 

 la nivelul UCV 

- Participarea la activități din cadrul unor proiecte               

(ex POCU 125094) care au ca temă angajabilitatea 

tinerilor și facilitarea accesului studenților pe piața 

muncii, în colaborare cu asociațiile de 

studenți(online) 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor și reprezentanților în Consiliul DR-MESC 

- Întâlniri de lucru cu reprezentanți ai companiilor 

pentru stabilirea echipelor formate din specialiștiși 

cadre didactice care analizează planurile de 

învățământ în vederea remodelării programelor 

actuale în concordanță cu cerințele pieței muncii 

(online) 

- Întâlniri periodice cu reprezentanții agenților 

economici în vederea stabilirii grupurilor de 

specialiști care vor participa la adaptarea ofertei 

educaționale la specificul pieței muncii (online) 

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 

- Târg de joburi digital - Faurecia ; 

- Programe adresate studenților și masteranzilor: 

Pirelli Tyres România, Ford România, Continental 

Sibiu, Hella Craiova, Netrom, Endava, QFort, 

Cummins Generator Technologies România, Adient 

Automotive, Prysmian Cabluri și Sisteme, ALM 

Power etc. 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor și a reprezentanților în Consiliul DR-

MESC 

Activități practice 

curriculare și extra-

curriculare pentru 

studenți 

https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor şi a reprezentanților în Consiliul DR-

MESC  

Organizarea unor programe de internship / stagii de 

practică cu respectarea cerințelor actuale 

Dezvoltarea de compe-

tențe complementare 

conform cerințelor 

mediului economic 

Derularea unor programe educaționale în parteneriat  

cu agenții economici 

 la nivelul UCV   

http://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/legatura_univ.php 

- Burse de excelență Pirelli; 

- Webinar JA – Junior Achievement Romania  

- Cummins IT Roles  

- Burse QForIT 

- Program ”Buil the future” Prysmian Group etc. 

 la nivelul fiecărei facultăți, sub coordonarea 

decanilor și a reprezentanților în Consiliul DR-

MESC 

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

antreprenoriatu

lui în Regiunea 

S-V Oltenia 

Formare JA pentru 

antreprenoriat 

Competiții internaționale JA 2021 

 Sesiuni de mini-granturi pentru 

proiecte antreprenoriale 

 Webinar JA 

https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-

msec/junior_achievement.php 

Formare antreprenorială 

pentru studenți 

Derularea de programe de antreprenoriat dedicate 

studenților FSE prin POCU/379/6/21 

”Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe 

și Inginerie” ID proiect POCU 125094  

http://asti.incesa.ro 

Consolidarea 

rolului 

universității în 

viața socio-

economică  

a regiunii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la elaborarea 

strategiei de dezvoltare 

regională / locală  

 Întâlniri de lucru în cadrul: 

- Comisiei județene privind incluziunea socială, 

- Consorțiului Regional de Inovare S-V Oltenia, 

- Comisiei tehnice județene pentru elaborarea 

planului de menținere a calității aerului în Dolj,  

- Grupului de lucru tematic - Competitivitate 

economică, cercetare, dezvoltare, inovare – ADR, 

 Participare la elaborarea:  

- Planului Regional de Acțiune pentru Mediu 

PRAM 

- Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) 

Întărirea capacității de 

răspuns prin parteneriate 

Întâlniri de lucru (inclusiv online) în cadrul 

Consorțiului Regional S-V Oltenia (ADR S-V 

Oltenia, Asociația Patronatelor, Agenți economici, 

Camera de Comerțși Industrie, AJOFM, 

Inspectoratele școlare Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, 

Mehedinți etc.). 

 Identificarea unor 

colaborări la nivel local 

și regional 

 

 

 

 

 

 

Organizarea unor întâlniri cu reprezentanții ISJ Olt 

în vederea dezvoltării colaborării dintre mediul 

socio-economic, universitate și liceele din domeniul 

profesional și tehnic.  

Promovarea parteneriatelor cu autoritățile locale şi 

regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, 

adresate comunității: 

Promovarea UCv în proiectul AUL (Liceul 

Tehnologic Auto, Cummins Generator Technologies 

RO, Kirchhoff Automotive România, Popeci Grup, 

Ford România, Camera de Comerț și Industrie Dolj, 

S.C. SITCO Service S.R.L., CNDIPT)  

 

În contextul pandemic al anului 2021, extinderea parteneriatelor dintre UCv și mediul 

științific și socio-economic, intern și internațional s-a realizatși cu ajutorul diferitelor instrumente 

și entități care oferă avantajul promovării competențelor și echipamentelor proprii care pot să 

ofere servicii CDI partenerilor regionali și naționali. Dintre aceste instrumente și entități amintim: 

- platforma EERIS (Engage in the European Research Infrastructure System, https://eeris.eu/) 

unde, la nivel european, sunt prezentate infrastructuri de cercetare din UCv (INCESA și 

laboratoare) care își promovează continuu echipamentele și serviciile CDI; 

- platforma BrainMap (www.brainmap.ro/), care reprezintă comunitatea cercetătorilor, 

inventatorilor și antreprenorilor din Romania, oferind posibilitatea creșterii vizibilității și 

extinderii cooperării în domeniul CDI. Din totalul înregistrărilor la nivel național (peste 

49.000), UCv este reprezentată de 485 de cadre didactice, înregistrate astfel: 199 cercetători/ 

209 cadre didactice / 8 coordonatori doctorat / 79 evaluatori științifici / 9 antreprenori / 16 

https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/junior_achievement.php
https://www.ucv.ro/cercetare/organizare/dr-msec/junior_achievement.php
http://asti.incesa.ro/
https://eeris.eu/
http://www.brainmap.ro/
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manageri / 22 consultanți / 5 designeri / 6 tehnicieni. De asemenea, există înregistrări ale 

studenților (16) și doctoranzilor (14). 

[Date comparative: UPB (1083 total înregistrări; 114 studenți; 80 doctoranzi); UTCN (719 

total înregistrări; 32 studenți; 40 doctoranzi); UTIași (113 total înregistrări; 0 studenți; 0 

doctoranzi); UP Timișoara (81 total înregistrări; 0 studenți; 3 doctoranzi).] 

- centre-suport: un astfel de centru, denumit HubUCv, își desfășoară activitatea în cadrul UCv 

începând din anul 2020 prin proiectul POC/80/1/2/107855. Centrul are ca obiectiv principal 

identificarea partenerilor industriali care pot beneficia de sprijinul activităților CDI oferite de 

UCv, utilizând instrumente de finanțare europene (Orizont 2020, Orizont Europa, Eureka, 

Cosme etc.).  

- instituții/rețele-suport la nivel european: UCv a beneficiat, inclusiv în 2021, de conexiunile 

create de Oficiul Român pentru Științăși Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 

(ROSTeu, Romanian Office for Science and Technology to the European Union, Brussels, 

Belgia). Contactele permanente cu ROSTeu au facilitat participarea virtuală la webinare/ 

conferințe /seminarii de promovare a managementului activității CDI și de deschidere a 

oportunităților de colaborare cu mediul economic la nivel european, respectiv Direcția de 

Investiții și IMM-uri pe lângă Comisia Europeană https://ec.europa.eu/trade/index_en.htm. 

- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). În vederea valorificării cât mai eficiente a 

proprietății industriale al cărei titular este Universitatea din Craiova prin intermediul 

inventatorilor-cadre didactice / masteranzi / doctoranzi, în luna mai a anului 2021 a avut loc 

seminarul cu tema „Valorificarea Brevetelor de Invenție” sub coordonarea prof. dr. ing. 

Gheorghe Manolea. 

 

Dintre parteneriatele, evenimentele și activitățile de colaborare națională și internațională, 

atât cu mediul academic și de cercetare dar și cu mediul socio-economic, prezentăm în continuare 

pe câteva dintre cele semnificative realizate pe parcursul anului 2021: 

- Camera Franceză de Comerț și Industrie în România(CCIFER), sub înaltul patronaj al 

Ambasadei Franței în România- reprezentată la cel mai înalt nivel de Excelența Sa, 

Doamna Ambasador Laurence Auer - și în strânsă colaborare cu Asociația Constructorilor de 

Automobile din România (ACAROM), a organizat Maratonul de Business pe parcursul lunii 

octombrie 2021. Universitatea din Craiova / INCESA a avut onoarea deosebită să găzduiască 

acest eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților publice și mediului de 

afaceri care au dezbătut teme majore privind atractivitatea municipiului Craiova și a zonei 

metropolitane din perspectiva principiilor orașului durabil, a infrastructurii de transport rutier 

și aerian, a infrastructurii de sănătate dar și a dezvoltării unor sectoare cheie specifice zonei S-

V Oltenia (industria automotive, energetică, textilă, agro-alimentară). 

- Cluster Power. În luna octombrie 2021 UCv a găzduit evenimentul de inaugurare a celui mai 

mare centru de date din România care se va construi în localitatea Mischii, Dolj. Proiectat ca 

centru de excelență pentru calcul de înaltă performanță și inteligență artificială, Cluster Power 

va deveni cel mai puternic punct regional de comunicațiidin Sud-Estul Europei, având 

legătură prin fibră optică directă cu cele mai renumite centre europene, respectiv Frankfurt și 

Amsterdam precum și alte 750 de centre de date la nivel mondial. 

- Rețeaua Enterprise European Network (EEN). Vizibilitatea UCv pe parcursul anului 2021 

a fost remarcată și din perspectiva rolului activ pe care îl deține în cadrul EEN, ca nod 

important al zonei S-V Oltenia. Astfel înaprilie 2021,UCv, cu sprijinul Prorectoratului 

Cercetare științifică și relații cu mediul economic precum și al Centrului de Inovare și 

Transfer Tehnologic, a organizat Bursa Invențiilor, Serviciilor și Produselor Inovative 

„REady for market(INSPIRE), eveniment de brokerage online, la care au participat 60 de 

companii românești și străine, din 18 țări. În cadrul Bursei s-a desfășurat și o sesiune de 

informare pentru IMM-urile din regiune - “Changes in the EU R&I landscape post-COVID 

19”, în colaborare cu Unit Investments & SMEs, EU Comisssion Brussels Region, Belgium. 

Complementar, în cadrul EEN au mai fost organizate următoarele acțiuni: Innovative SMEs 

for a cleaner and sustainable future (septembrie 2021); Craiova - A Smart City Community 

(octombrie 2021); Generic Skills for the European Labour Market (noiembrie 2021). 

https://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
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- Protocolul de colaborare dintre UCv și SC Club Feroviar SRL, încheiat în scopul, pe de o 

parte, de a informa cât mai mulți actuali și foști studenți despre activitatea Club Feroviar, iar 

pe de altă parte, de a crește notorietatea universității și de a promova proiectele în care 

aceasta este implicată. 
 

În anul 2021 au fost consolidate relațiile cu partenerii strategici pentru fiecare domeniu și 

facultate. Au fost organizate numeroase întâlniri de lucru cu agenții economici în vederea semnării 

unor noi contracte (cercetare, prestări servicii, participări la proiecte de cercetare etc.), majoritatea 

prezentate în Tabelul 4. Au fost încheiate noi acorduri cadru de colaborare cu partenerii strategici 

ai UCv (de exemplu, cu Hella România, Endava România etc.). 
 

Eveniment de rang european, proiectul Noaptea Cercetătorilor, finanțat prin competiție în 

cadrul programului Orizont 2020 (H2020), acțiunile Marie Sklodowska Curie, a devenit o tradiție 

la UCv. Ediția din septembrie 2021, intitulată „Opening Up Science”, s-a desfășurat sub 

coordonarea Universității „A.I. Cuza” din Iași, având ca parteneri 5 universități, institute de 

cercetare-dezvoltare și alte entități din peste 30 de orașe ale României. UCv a desfășurat toate 

activitățile în mediul online (https://noapteacercetatorilor.ucv.ro/). Realizări științifice, 

experimente și subiecte de interes pentru cercetarea științifică au fost înregistrate în laboratoarele 

universității în 48 de filme și 6 documentare cu suportul TeleU Craiova 

(https://www.teleucraiova.ro/). Aceste experimente prezentate online au înregistrat peste 1.500 de 

accesări în timpul evenimentului și peste 45.500 accesări pe toată derularea (web UCV, Facebook, 

Youtube). Promovarea cercetării științifice din UCv a fost acompaniată de activități derulate de 

parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Teatrul Național Craiova, Muzeul Olteniei Craiova, 

Muzeul de Artă, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” și Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, inclusiv de un concurs tematic pentru elevi 

sponsorizat de firma Hella. Proiectul „Opening Up Science” derulat la UCv a avut ca invitați de 

onoare pe domnul profesor Dan Stoianovici, Directorul Programului de Robotică Medicală de la 

„Johns Hopkins” University, Baltimore, Maryland, S.U.A., pe domnul director Horia Pintilie, de 

la UBISOFT Romania, Universitatea Politehnica din București, și pe domnul inginer Daniel 

Stana, de la Hella Craiova. De asemenea, a fost organizată și expoziția on-line „Cercetare, 

dezvoltare, inovare” în cadrul căreia au fost prezentate produse si servicii oferite de IMM-urile din 

zona Olteniei, pe platforma:https://noapteacercetatorilor.ro/nc/noaptea-cercetatorilor-

2021/craiova/. 
 

Universitatea din Craiova a continuat colaborarea în cadrul Consorțiul universităților 

europene European Cross Border Universities (UNIVERS / ACROSS), alături de numeroase 

universități din Polonia, Germania, Spania, Franța, Italia, Slovenia, Lituania și Bulgaria, fiind 

programată semnarea oficială a convenției și depunerea unei noi aplicații în 2022 pentru formarea 

unei rețele de tip European Universities în cadrul European Education Area (EEA).  

 

Direcția 6. Activitatea Bibliotecii Universității din Craiova 

 

În anul 2021, în perioada stării de alertă, activitatea Bibliotecii Universității din Craiova în 

relația cu utilizatorii s-a desfășurat online, telefonic și prin împrumut la domiciliu printr-o 

programare electronică in prealabil, respectând, astfel, restricțiile impuse de astfel de situații. 

Prin urmare,  activitatea cu publicul s-a realizat în mare parte în mediul online prin acțiuni 

specifice: 

 înștiințarea cititorilor despre modalitățile de informare și documentare, inclusiv prin 

ghiduri/tutoriale; 

 acțiuni de scanare a unor fragmente, capitole din diverse publicații; 

 întocmirea de bibliografii la cerere, cercetări bibliografice;  

 îndrumarea și asistarea telefonică și electronică a masteranzilor, doctoranzilor în vederea 

deschiderii conturilor de acces mobil și accesării bazelor de date științifice Anelis Plus; 

 identificarea și postarea pe pagina Web a peste 150 de resurse electronice de tip Open 

Acces; 

https://noapteacercetatorilor.ucv.ro/
https://www.teleucraiova.ro/
https://noapteacercetatorilor.ro/nc/noaptea-cercetatorilor-2021/craiova/
https://noapteacercetatorilor.ro/nc/noaptea-cercetatorilor-2021/craiova/
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 obținerea accesului fulltext, de tip free-trial, la anumite baze de date științifice din diverse 

domenii prin negocierea cu editurile furnizoare în vederea accesării de acasă a acestor 

baze; 

 reorganizarea și actualizarea permanent a site-ului Bibliotecii. 

 

Utilizatori ai resurselor on-line și ”hard-copy”. În anul 2021, Biblioteca a înregistrat un 

număr de 19.560 de utilizatori înscriși, care au consultat 15.171 de publicații, (cărți și publicații 

periodice). Frecvența cititorilor a fost de 10.471de utilizatori (vizite la bibliotecă). 

Achiziția de publicații noi (cărți, periodice etc.). În 2021, în evidențele Bibliotecii s-au 

înregistrat 7.984de volume (cărți, periodice) noi, în valoare de 170.271,30lei, după cum urmează: 

 Comenzi: 1544 volume, valoare 88.730,47 lei; 

 Donații:  3617 volume, valoare 46.272,43 lei; 

 Schimb de publicații intern șiinternațional: 574 volume, valoare 28.124,30 lei;  

 Legea “Depozitului Legal”: 2249 volume, valoare 7.144,06 lei. 

Abonamente baze de date științifice în cadrul ANELIS PLUS 2021:  

 Au fost abonate 10 baze de date (însumând peste 30.000 reviste), contractul fiind semnat 

pentru perioada august 2021–iulie 2022și având o valoare de 125.497,43 lei. 

 Din statistica oferită de Anelis Plus (ianuarie 2021- noiembrie 2021) rezultă: 84.376 de 

accesări prin recunoașterea IP-urilor instituționale; 365.568 de accesări prin acces mobil; 561 de 

conturi pentru acces mobil. 

Schimb de publicații intern și internațional. Au fost realizate schimburi cu 159 de parteneri: 

71 interni, 88 externi; Primiri: 546 volume, valoare 25.690,80 lei; Expedieri: 868 volume, valoare 

37.341,45 lei. 

Creșterea numărului de înregistrări bibliografice în catalogul on-line. În 2021, în catalogul 

electronic al Bibliotecii au fost introduse 17.318 de înregistrări bibliografice. La sfârșitul anului 

2021, catalogul on-line cuprindea un număr de 361.640 de înregistrări bibliografice. Activitățile 

de documentare și comunicare electronică a informației către utilizatori au însumat un număr de 

11.1234 tranzacții virtuale. Vizitele virtuale la resursele Bibliotecii au fost în număr de 564.903. 

 

Activități de dezvoltare și modernizare 

 S-a continuat dezvoltarea „Bibliotecii digitale” inițiată în cadrul proiectului POSDRU 

Parteneriat pentru modernizarea și reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, 

ajungându-se la peste 68.500 de pagini scanate și prelucrate din lucrări vechi ale unor personalități 

din diverse domenii (economie, drept, sociologie, istorie etc.), precum și coperți și cuprinsul 

publicațiilor nou intrate în Bibliotecă în 2021. 

 S-au realizat training-uri online privind accesarea bazelor de date științifice și s-au 

realizat ghiduri/tutoriale. De asemenea, Biblioteca a participat în mediul online la Noaptea 

Cercetătorilor. 

 În anul 2021, prin proiectul FDI  nr. 0527, în cadrul Bibliotecii Universității din Craiova 

– sediul din clădirea Rectorat, a avut loc o amplă acțiune de modernizare a 3 spații, atât din punct 

de vedere al renovării acestora, cât și al dotării cu echipamente performante (sălile 114, 170 și 

Sala Germană de lectură).Valoarea acestor activități de modernizare a fost de peste70.000 de lei. 
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I. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

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

cheltuieli în anul 2021 

 

Universitatea din Craiova este o instituţie publică de învăţământ superior finanţată integral 

din venituri proprii. Sursele de finanțare sunt asigurate de la bugetul de stat prin contractul 

instituțional și contractul complementar semnate cu M.E. şi venituri extrabugetare. 

 

I. VENITURI 

1. Finanţarea de la buget pentru anul 2021 a fost de 221.178.179 lei (Figura 1), 

cuprinzând: 

 Finanţarea instituţională alocată în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, conform contractului instituţional și a unui număr de 4 acte adiționale, în funcție de 

26.973,37 studenți echivalenți unitari și 166 granturi de doctorat în sumă de 168.534.976 lei a fost 

compusă din: 

o Finanţare de bază în sumă de 127.285.900 lei, 

o Finanţare suplimentară în sumă de 36.788.576 lei, 

o Finanţare pentru granturi de doctorat în sumă de 4.460.500 lei, 

 Finanțare pentru Fondul de dezvoltare instituțională în sumă de 2.004.000 lei, 

 Finanțare pentru proiecte din Fondul pentru Situații Speciale în sumă de 2.047.390 lei, 

din care:  

- 1.204.717 lei alocată conform OME nr.3322/2021, 

- 842.673 lei alocată conform OME nr.5255/2021 privind verificarea respectării eticii și 

deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 

 Sume alocate pentru finanțarea cercetării știintifice universitare conform OME nr. 

3747/2021 în sumă de 1.947.564 lei. 

 Finanțare pentru indemnizația de hrană conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 în sumă 

de 5.733.115 lei. 

 Finanţarea complementară primită conform contractului complementar în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 și a unui număr de 3 acte adiționale, în sumă de 

40.911.134 lei a fost compusă din sume alocate pentru: 

o Subvenţii cămine-cantine în valoare de 5.203.045 lei;  

o Finanţarea burselor şi a altor forme de protecţie socială în valoare de 31.450.089 lei; 

o Finanţarea transportului studenţilor în valoare de 658.000 lei; 

o Finanţare pentru dotari și alte de investiţii în valoare de 3.000.000 lei; 

o Finanţarea reparațiilor capitale în valoare de 600.000 lei; 

Inițial suma alocată de la Bugetul de Stat pentru efectuarea de investiții a fost în sumă de 

1.000.000 lei. În urma solicitărilor făcute, Universitatea din Craiova a încasat până la 31.12.2021, 

pentru efectuarea de investiții și reparații capitale suma de 3.600.000 lei. 
 

 
Figura 1. 
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2. Veniturile extrabugetare ale Universităţii din Craiova pentru anul 2021 au fost de 

87.504.364 lei (sursa F- 86.368.563 lei + sursa D- 1.135.801 lei ) - Figura 2, provenind din: 

 Venituri proprii în sumă totală de 33.584.123 lei (38,38% din total venituri 

extrabugetare) din care: venituri conform Tabelului 1. 

 

Tabelul 1 – Analiza structurii veniturilor proprii în anul 2021 

 

Categorii de venituri proprii 

 

Valoare - lei 

Procent din 

venituri proprii 

 

Venituri din taxe de şcolarizare 19.532.347 58,16% 

Venituri din închirieri de spaţii (inclusiv subunităţi) 426.660 1,27% 

Venituri din dobânzi 428 0.01% 

Venituri din prestări servicii (inclusiv subunităţi) 800.686 2,38% 

Venituri din sponsorizări (inclusiv subunităţi) 651.242 1,94% 

Venituri din valorificarea unor bunuri 31.732 0,09% 

Venituri din organizare cursuri de calificare 2.395.999 7,13% 

Venituri din împrumuturi – linii credit 7.294.884 21,72% 

Alte venituri (inclusiv subunităţi) 2.450.145 7,30% 

TOTAL 33.584.123  

 

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

perioadei financiare 2007-2013, 2014-2020 în sumă totală de 21.540.276 (24,62% din total 

venituri extrabugetare)  

 Venituri din alte facilităţi şi instrumente postaderare ( proiecte Erasmus +) în sumă 

totală de 2.590.227 lei (2,96% din total venituri extrabugetare) 

 Venituri primite de la UE/alţi donatori prin Mecanismul Financiar SEE (sursa D) în 

sumă totală de 1.135.801 lei (1,30% din total venituri extrabugetare) 

 Venituri provenite din activitatea de cercetare (inclusiv subvenție APIA) în sumă totală 

de 5.206.375 lei (5,95% din total venituri extrabugetare) din care: 

 

Contracte de cercetare Universitatea din Craiova 2.275.647 lei 

Contracte de cercetare S.C.D.P. Vâlcea 326.433 lei 

Contracte de cercetare S.C.D.A. Caracal 2.241.773 lei 

Subvenție APIA (S.C.D.P. Vâlcea + S.C.D.A. Caracal) 362.522 lei 

  

 În cursul anului 2021, activitatea de cercetare a beneficiat de fonduri alocate de către 

Ministerul Educației pentru cercetarea științifică universitară conform OME nr.3747/2021, astfel:  

- Fonduri distribuite la facultăți în valoare de 1.000.000 lei, 

- SCDA Caracal în sumă de 379.251 lei, 

- SCDP Vâlcea în suma de 568.313 lei. 

 Venituri din microproducţie (inclusiv subvenție APIA)  în sumă totală 16.682.900 lei 

(19,06% din total venituri extrabugetare) din care: 
 

S.C.D.A. Caracal (valorificarea produselor) 14.215.154 lei 

S.D. Banu Mărăcine (valorificarea produselor) 33.063 lei 

Subvenție APIA 2.434.683 lei 
  

 Veniturile provenite din activitatea de cercetare și din microproducție a SCDA Caracal 

includ veniturile din producția afltă în stoc la 31.12.2020 în sumă de 2.114.996 lei. 

La 31.12.2021 SDE Banu Mărăcine are producție nevândută în sumă de 1.528.850 lei, 

S.C.D.A. Caracal în sumă de 359.612 lei, SCDP Valcea în sumă de 92.784 lei) și clienți de încasat 

de 627.884 lei (SDE Banu Mărăcine 384.622 lei, S.C.D.A Caracal 193.635 lei, SCDP Vâlcea 

49.627 lei). 
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 Venituri proprii cămine-cantine în sumă totală 1.724.269 lei (1,97% din total venituri 

extrabugetare) din care: 

 

Venituri din taxe cazare (inclusiv regie hrană şi venituri 

închiriere spaţii) 

1.347.666 lei 

Venituri din hrană 376.603 lei 

 

 Proiecte ROSE – venituri în sumă totală de 5.040.393 lei (5,76% 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 2021, pe feluri de venituri. Se poate constata că ponderea cea mai mare în totalul 

veniturilor extrabugetare este deţinută de veniturile proprii ale Universităţii din Craiova (38,38%) 

urmată veniturile aferente activităţii de programe operaţionale (24,61%). Pe poziţiile următoare 

regăsim: venituri din microproducţie, veniturile din activitatea de cercetare, subvenții APIA, 

proiecte ROSE, veniturile din alte facilităţi şi instrumente postaderare, veniturile proprii cămine-

cantine  şi veniturile aferente mecanismului financiar SEE. 

 Sume aprobate din excedentul anilor precedenti: Sursa F – 5.200.000 lei și sursa D – 

266.230 lei, conform aprobării Ministerului Educației. 
 

Tabelul 2 – Analiza dinamică a veniturilor extrabugetare în anul 2021 (sursa F+D) 

Tipuri de venituri proprii extrabugetare 2021 

Venituri - lei Pondere 

Venituri proprii (taxe școlarizare, înscriere, înmatriculare, cursuri 

calificare, etc.) 

33.584.123 38,38% 

Cercetare 4.843.853 5,54% 

Microproducţie 14.248.217 16,28% 

Venituri proprii cămine-cantine 1.724.269 1,97% 

Programe operaţionale 21.540.276 24,62% 

Mecanismul Financiar SEE 1.135.801 1,30% 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare 2.590.227 2,96% 

Subventii primite in cadrul Programelor FEGA implementare APIA 2.797.205 3,19% 

Proiecte ROSE 5.040.393 5,76% 

TOTAL 87.504.364 100% 
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În concluzie, în anul 2021 Universitatea din Craiova a avut încasări totale de 

308.638.557 lei, astfel: Sursa  F – 307.502.756 lei  și  sursa D – 1.135.801 lei, la finele anului s-

a restituit la Ministerul Educației suma de 43.986 lei – indemnizație de hrană necheltuită. 

 

II. CHELTUIELI  

 

În anul 2021, pentru sursa F, s-au efectuat cheltuieli în sumă de 269.919.747 lei, 

defalcate conform situației prezentate în tabelul nr.3, respectiv figura nr. 3. 

S-a aprobat de către M.E. efectuarea de cheltuieli din sold în sumă de 5.200.000 lei. 

 

Tabelul 3 – Analiza evoluţiei cheltuielilor totale în anul 2021 

Nr. 

crt. 

 

Denumire indicatori 

2021 

Cheltuieli (lei) Pondere în total 

cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal (art 10) 164.199.508 60,83% 

2 Bunuri şi servicii (art 20) 28.798.376 10,67% 

3 Dobânzi (art 30) 126.573 0,05% 

4 
Proiecte finanțate din fonduri externe 

nerambursabile (art 58) 
3.085.057 1,14% 

5 Proiecte finanțate din PO 2014-2020 (art 58) 23.309.987 8,63% 

6 Asistenţă socială (art 57) 32.807 0,01% 

7 Alte cheltuieli (burse, L448/2006) 33.060.049 12,25 % 

8 Cheltuieli de capital (art 70) 12.732.236 4,72% 

9 Rambursări de credite (art 81) 5.830.032 2,16% 

10 
Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 
-1.254.878 -0,46% 

 CHELTUIELI  TOTALE 269.919.747 100% 

 

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

 
Figura 3 
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1. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

Cercetarea ştiinţifică este parte integrantă a misiunii Universităţii din Craiova, menită să 

contribuie la dezvoltarea învăţământului superior. În cadrul Universităţii din Craiova, activitatea 

de cercetare ştiinţifică, se desfăşoară pe bază de: proiecte câştigate în competiţii naţionale 

(contracte de cercetare fără TVA) şi proiecte finanţate de terţi (contracte de cercetare cu TVA) și 

de tip Horizon 2020. 

Veniturile realizate din activitatea de cercetare sunt în sumă totală de 5.206.375 lei, din 

care subvenție APIA la SCDA Caracal și SCDP Vâlcea în sumă de 362.522 lei. 

 În cursul anului 2021, activitatea de cercetare a beneficiat de fonduri alocate de către 

Ministerul Educației pentru cercetarea științifică universitară conform OME nr.3747/2021, astfel:  

- Fonduri distribuite la facultăți în sumă de 1.000.000 lei 

- SCDA Caracal în sumă de 379.251 lei 

- SCDP Vâlcea în sumă de 568.313 lei. 

În anul 2021 cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare au fost în valoare de 

4.946.280 lei. La acestea se adaugă suma de 701.554 lei, alocată de către Ministerul Educației 

pentru cercetarea științifică universitară conform OME nr.3747/2021, astfel:  
 

Cheltuieli totale, din care: 701.554 

Cheltuieli de personal 641.118 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 49.703 

Legea 448/2006 10.733 

  

 Veniturile şi cheltuielile realizate din activitatea de cercetare în cadrul Universității din 

Craiova, în anul 2021 sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

 Tabelul 4 – Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de cercetare realizate în anul 2021 
 

Activitati 2021 

Venituri Cheltuieli 

Cercetare UCV 2.275.647 2.358.094 

SCDP Vâlcea 448.233 968.267 

SCDA Caracal 2.482.495 1.619.919 

 

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

 

 
Figura 4 

 

Contractele de cercetare fără TVA derulate de Universitatea din Craiova în anul 2021 au 

fost în număr de 31 cu o valoare de 2.075.568 lei. Acestea sunt detaliate în figura 5. 
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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 2021 un număr de 10 contracte în valoare 

de 200.080 lei. 

SCDA Caracal a avut în derulare un număr de 56 contracte de cercetare cu terți în valoare 

fără tva de 138.250 euro și 149.287 lei, iar la SCDP Vâlcea a fost în derulare 2 contracte de 

cercetare în valoare totală de 16.898 lei.  

În scopul susţinerii activităţii de cercetare s-a menţinut Fondul de Cercetare al Facultăţilor 

colectând venituri în 2021 în sumă de 2.308.515 lei și Fondul de Cercetare Centralizat în care s-au 

colectat 1.534.124 lei. 

 

2. Activitatea cămine-cantine 

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

venituri proprii cămine-cantine. În anul 2021 s-au încasat venituri în sumă de 6.927.314 lei. 

Analiza veniturilor aferente activităţii cămine- cantine în anul 2021 este redată în Figura 6. 

 

 
Figura 6 

 

Tabelul 5 – Cheltuielile aferente activităţii cămine-cantine în anul 2021 
 

Denumirea indicatorilor Articol 

bugetar 

2021 

Cheltuieli de personal 10 4.849.221 

Bunuri şi servicii 20 2.965.565 

Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) 59 111.867 

Cheltuieli de capital 70 0 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85 -27.287 

Cheltuieli totale  7.899.366 
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 Pentru efectuarea cheltuielilor activitatea cămine cantine a împrumutat din veniturile 

proprii ale Universității suma de 972.052 lei. 

 

3. Activitatea Programe Operaţionale, PO 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 63 proiecte cu 

finanțare externă nerambursabilă, astfel: 10 proiecte de tip POC, 17 proiecte de tip POCU, 1 

proiect POIM, 5 proiecte POR, 10 proiecte Erasmus+, 16 proiecte din fonduri externe 

nerambursabile, 2 proiecte de Mobilitate în învățământul universitar, 1 proiect de Cooperare în 

învățământul universitar și 1 proiect colaborativ de cercetare. 

Veniturile totale aferente activităţii din fonduri externe nerambursabile în anul 2021 

au fost în sumă de 25.266.304 lei, astfel: Programe Operaționale – 21.540.276 lei, din care 

împrumuturi din linia de credit 5.764.966 lei, Alte fonduri externe nerambursabile – 2.590.227 lei, 

Mecanism Financiar SEE 1.135.801 lei, iar cheltuielile aferente acestei activități au fost în sumă 

de 31.310.921 lei (Programe operaționale – 27.134.564 lei, Alte fonduri externe nerambursabile – 

3.064.979 lei, Mecanism Financiar SEE – 1.111.378 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 2021 
 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire indicatori 

2021 

Cheltuieli Pondere în total 

cheltuieli 

1 Cheltuieli de personal 17.281.124 75.42% 

2 Bunuri şi servicii 1.885.218 6.75% 

3 Asistenţă socială 454.938 11.31% 

4 Alte cheltuieli (burse, sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate) 

4.193.451 6.43% 

5 Cheltuieli de capital 2.206.814 2.30% 

6 Rambursări în linia de credit 4.253.284  

7 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

-75.286  

 CHELTUIELI  TOTALE 30.199.543  
  

 Pentru susținerea financiară a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

derulate de Universitatea din Craiova fost utilizată linia de credit. Astfel, în anul 2021 a fost 

împrumutată suma de 5.764.966 lei, iar restituirea s-a ridicat la suma de 4.253.284 lei.  

În anul 2021 s-au derulat la Universitatea din Craiova proiecte finanțate din Fondul de 

Dezvoltare Instituțională în sumă totală de 2.004.000 lei, proiecte finanțate din Fondul Situații 

Speciale în valoare de 773.117 lei, la sfârșitul anului acest fond s-a suplimentat cu suma de 

1.274.273 lei, suma finală alocată fiind de 2.047.390 lei.  

Universitatea din Craiova a avut în derulare în anul 2021 și 28 proiecte ROSE, cu un buget 

aprobat de 5.492.166 lei, realizând încasări de 5.040.393 lei și plăți de 7.833.842 lei, accesând 

linia de credit pentru suma de 1.529.918 și utilizând excedentul înregistrat la data de 31.12.2020. 

De asemenea, Universitatea din Craiova a primit finanțare pentru 32 de activități 

extracurriculare în sumă de 174.000 lei. Din cauza pandemiei COVID-19 nu s-au putut derula 

decât 7 activități extracurriculare în valoare 14.751,91 lei, diferența de 159.248,09 lei s-a restituit 

cu ordin de plată la Ministerul Educației. 
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4. Activitatea de microproducţie 

În anul 2021 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 obținute în producţie în vederea dezvoltării 

lor. 

 

SCDA CARACAL 

 

Veniturile totale realizate de SCDA Caracal în anul 2021 au fost în sumă de 16.610.031 

lei, astfel: 14.215.154 lei din vânzarea producției și 2.390.869 lei din subvenții APIA, venituri din 

prestări servicii 4.008 lei. La sfârșitul anului 2021, a rămas cu producţie nevândută în sumă de 

348.122 lei şi clienţi neîncasați în sumă de 193.635 lei, din care clienți în litigiu 97.915 lei (pentru 

recuperarea sumei Ucv s-a înscris la masa credală), producție în curs de execuție 3.455.409 lei. 

  

Venituri SCDA Caracal 

 
Figura 7 

 

Cheltuielile efectuate de SCDA Caracal în anul 2021 au fost în sumă de 9.497.414 lei, dar 

în anul 2021 am solicitat rambursare de TVA de la ANAF în sumă de 249.297 lei, iar suma de 

603.584 lei a fost încasată în 29.01.2021, TVA aferent anului 2020. 

             Evoluţia cheltuielilor efectuate în anul 2021, în cadrul activităţii de producţie la SCDA 

Caracal este redată în Figura 8. 

 

 
Figura 8 
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SD BANU MĂRĂCINE 

 

În anul 2021 SD Banu Mărăcine a realizat venituri totale de 503.175 lei, din care: 

subvenție APIA în sumă de 43.814 lei lei, din valorificarea producţiei agricole 33.063 lei, venituri 

din dobânzi 22 lei și închirierea de spații și valorificarea materialului din dezmembrări 426.276 

lei. 

 

 
Figura 9 

 

SD Banu Mărăcine a efectuat cheltuieli în sumă totală de 2.136.210 lei. 

Evoluţia cheltuielilor efectuate în perioada analizată în cadrul activităţii de producţie la SD 

Banu Mărăcine este redată in figura 10. 

 

 
Figura 10 

 

În anul 2021 a început un amplu proces de retehnologizare a cramei prin achiziționarea 

instalației de vinificație în valoare de 1.052.830 lei cu TVA, sprijinul financiar fiind acordat de 

către Universitatea din Craiova sub formă de împrumut, cu aprobarea Consiliului de 

Administrație.  

În anul 2022, se va achiziționa sistemul de condiționare și îmbuteliere vinuri care va 

permite valorificarea pe piață a vinului obținut din recolta de struguri a anului 2021. 

 

Rezultatul execuției bugetare în anul 2021, prezintă în trezorerie, un excedent în 

sumă de 42.534.879,97 lei pe sursa F, la acesta contribuind tranferul sumei de 5.178.600 lei 

(licitația sumei de 1.050.000 euro) din Bănci Comerciale și un excedent de 112.614,89 lei pe 

sursa D. La acestea se adaugă soldul de la 01.01.2020 în sumă de 46.181780,57 lei pe sursa F.  
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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. 
 

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE -  SURSA F  (lei)                              
Nr. 

crt. 

 SOLD LA DATA 

DE 01.01.2021 

SOLD LA DATA 

DE 31.12.2021 

1. Trezoreria Craiova (finanțare de bază, obiective de 

investiții, dotări, cămine- cantine, burse, ajutoare 

transport, cercetare, subunități, proiecte FEN) 

46.181.780,57 88.716.660,54 

2. Bănci Comerciale (alte fonduri externe nerambur-

sabile, creditori studenți străini- valută, garanții 

gestionari) 

12.410.907,57 8.216.658,52 

 TOTAL 58.592.688,13 96.933.319,05 
 

Universitatea din Craiova are de asemenea în bănci comerciale suma de 51.572 lei 

reprezentând garanții gestionari, iar în Trezoreria Craiova suma de 10.951 lei reprezentând 

garanție de bună execuție constituită în contractul nr.34/24.06.2019 încheiat cu D.A.S.I.P. Slatina. 

Rezultatul anului financiar 2021 – excedent 38.340.630,92 lei, realizat în principal de la 

finanțarea instituțională. 
 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - SURSA D (lei) 
Nr. 

crt. 
 SOLD LA DATA  

DE 01.01.2021 

SOLD LA DATA 

 DE 31.12.2021 

1. Trezoreria Craiova   (Mecanism SEE) 0 112.614,89 

2. Bănci Comerciale (Mecanism SEE) 270.636,86 178.157,58 

 TOTAL 270.636,86 290.772,47 
 

SD. Banu Mărăcine are deschis în Trezoreria Craiova un cont în valoare de 21.778 lei, 

reprezentând antrepozit fiscal aferent stocului de băuturi alcoolice. 

În plus, Universitatea din Craiova are în Trezoreria Craiova conturi de disponibil, de 

forma: 

- 5005 “Sume de mandat și depozit” în care se află depuse salarii și burse neridicate, 

garanții de bună execuție, garanții participare licitații în sumă de 2.296.118,04 lei, 

- 5007 “Disponibil donații și sponsorizări”, în care se află depuse sponsorizările 

necheltuite în valoare de 400.005,32 lei. 

 În concluzie fondurile atrase în cursul anului 2021 de către Universitatea din Craiova 

pe capitol sunt următoarele: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Suma alocată în 

trim.I - 2021 

Majorări/ 

Diminuări 

Suma alocată la 

data de 31.12.2021 

1. Finanțare de bază și suplimentară 157.973.494 +6.100.982 164.074.476 

2. Finanțare granturi de doctorat 4.406.000 +54.500 4.460.500 

3. Indemnizație de hrană 5.674.836 +58.279 5.733.115 

4. Fondul pentru finanțarea cercetării științifice 

universitare conform OME nr.3747/2021 

0 +1.947.564 1.947.564 

5. Burse 30.792.768 +657.321 31.450.089 

6. Obiective de investiții 2.000.000 +1.000.000 3.000.000 

7. Reparații capitale 0 +600.000 600.000 

8. Fondul pentru dezvoltare instituțională 0 +2.004.000 2.004.000 

9. Subvenții Cămine cantine 4.748.960 +454.085 5.203.045 
10. Fondul pentru Situații Speciale 0 +2.047.390 2.047.390 

11. Reduceri privind transportul studenților 591.000 +67.000 658.000 

 TOTAL 206.187.058 +14.991.121 221.178.179 
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Conform situației prezentate, toate cheltuielile efectuate de instituția noastră se încadrează 

în bugetul aprobat. 

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

2021, 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 2021 

activitatea s-a concentrat pe realizarea acestuia, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie 

publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform 

legislaţiei învigoare. Salariaţii din cadrul Direcției 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 2021 

Licitaţie deschisă 21 

Proceduri simplificate 19 

Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ 2 

Cumpărări directe 1.286 
 

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Achiziţii Publice a derulat proceduri pentru proiecte cu 

finanţare din fonduri europene, după cum urmează: 

- Achziția de Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, reamenajare, supraetajare și extindere corp 

C7 dezafectare corpuri C8, C11 Facultatea de Educație Fizică și Sport”, achiziție finanțată prin 

Programul Operational Regional – 2014+-2020; 

- Achziția de Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

de lucrări pentru obiectivul de investitii "Consolidare, reabilitare, extindere (cu modificarea 

regimului general de înălțime la SP+P+2), modernizarea și dotarea complexului de cercetare și 

activități conexe ,,Sfântul Ierarh Calinic” achiziție finanțată prin Programul Operațional Regional 

– 2014+-2020; 

- Achiziția de servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier pentru obiectivul de 

investiții “Reabilitare și modernizare spații învățământ corpuri D(C5-6), E(C4) si F(C11) din 

complexul facultăților cu profil electric” Bdul. Decebal nr. 107, Craiova, jud. Dolj achiziție 

finanțată prin Programul Operațional Regional – 2014+-2020; 

- Achiziția de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale din cadrul Universității din Craiova schimbare de destinație din corp C1 Cămin 

Studentesc in spatii pentru activitati didactice” achiziție finanțată prin Programul Operațional 

Regional – 2014+-2020; 

- Achziția de infrastructură de tip Cloud și Big Data aferentă proiectului “Creșterea 

capacității de cercetare a Universității din Craiova prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și 

Big Data achiziție finanțată prin POC (cod SMIS 124488); 

- Achiziția de sisteme desktop PC pentru proiectul cu titlul „Student antreprenor în cadrul 

Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie”, cod POCU/379/6/21, cod SMIS: 124958 

- Achiziția de servicii de organizare de evenimente pentru proiectul cu titlul “Sprijin la 

început de carieră pentru studenții Universității din Craiova”, proiect co-finanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, ID PROIECT: 626/6/13/13346; 

- Achiziția de cabine octogonale demontabile din tâmplărie PVC pentru proiectul cu titlul 

„Stagii de practică inovative și interdisciplinare”, cod POCU/626/6/13, cod SMIS: 132565; 

- Achiziția de echipamente IT, electronice şi licenţe software pentru proiectul cu titlul 

“Sprijin la început de carieră pentru studenții Universității din Craiova”, proiect co-finanțat din 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ID PROIECT: 626/6/13/133461; 
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- Achiziția de sistem de auditare securitate cibernetică pentru proiectul cu titlul “Student 

antreprenor în cadrul Facultăților de Ştiinţe şi Inginerie”, proiect co-finanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, ID proiect: POCU 379/6/21-125094; 

- Achiziția de computere desktop și licente software pentru computerele desktop pentru 

proiectul cu titlul „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul 

drept și administrație publică”, cod POCU/626/6/13, cod SMIS: 132662; 

- Achiziția de laptopuri si licente software pentru laptopuri pentru proiectul cu titlul 

„Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație 

publică”, cod POCU/626/6/13, cod SMIS: 132662; 

- Achiziția de Sistem de achiziție și calcul a geometriei 2D, 3D și curburii unei fibre 

optice și Sistem video endoscopie pentru proiectul cu titlul “Improving Cancer Diagnostics in 

Flexible Endoscopy using Artificial Intelligence and Medical Robotics”, IDEAR, Contract 

nr.19/2020, Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, RO-NO-2019-0138, 19/2020; 

- Achiziția de produse papetărie pentru proiectul cu titlul ”Start în carieră prin master 

didactic”, cod SMIS 140783. 

Din venituri proprii și contracte de cercetare, pe parcursul anului 2021 Direcția Achiziţii 

Publice a derulat următoarele proceduri: 

- Achiziția de alimente pentru Cantinele şi Casa Universitarilor din cadrul Universităţii 

din Craiova; 

- Achiziția de îngrăşăminte chimice necesare SCDA Caracal, SD Banu Mărăcine şi 

SCDP Vâlcea din cadrul Universităţii din Craiova; 

- Achiziția de servicii de monitorizare/ supraveghere/ întreținere/ mentenanță sisteme 

supraveghere video, sisteme de alarmare antiefracție și intervenție cu echipaj rapid, pază umană și 

transport valori casierii; 

- Achiziţia de carne de porc și vită pentru cantinele și Casa Universitarilor din cadrul 

Universităţii din Craiova; 

- Achiziție sistem de vinificație pentru SD Banu Mărăcine; 

- Achiziția de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal pentru 

anul 2021-2022; 

- Achizitia de computer personale și computer portabile; 

- Achiziția de produse de panificație pentru cantinele si Casa Universitarilor din cadrul 

Universității din Craiova; 

- Achiziția de pesticide și semințe necesare SCDA Caracal, SCDP Valcea și SD Banu 

Mărăcine; 

- Achiziția de utilaje și echipamente agricole pentru SCDA Caracal din cadrul 

Universităţii din Craiova; 

- Achizitia de computer personale și computer portabile; 

- Achiziția de motorină standard Euro 5, fără accize, pentru Centrul Universitar din 

Drobeta Turnu Severin; 

- Achiziția de servere 

- Achiziție execuție de lucrari de reparații pentru „Igienizare și reparații – Cămin nr. 11, 

Complex Facultatea de Educație Fizică și Sport” 

- Achiziția de statie de lucru și servere 

- Achizitia de computer personale și computer portabile si servere 

Prin procedura de negocieri fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare au fost 

derulate două achiziții: 

-  Achiziţia de servicii de colectare a deşeurilor menajere la obiectivele Universităţii din 

Craiova. 

-  Achiziția de Gaze naturale prin intermediul Bursei de Mărfuri  

În anul 2021 au fost derulate achiziții și pentru: 

- 27 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. 
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III. RESURSE UMANE 

 

 Politica de resurse umane a Universităţii din Craiova a pus accentul, cu precădere, pe 

asigurarea necesarului de resurse umane în vederea desfășurării procesului didactic. 

Creșterea competitivității resursei umane are un rol deosebit de important în menținerea și 

creșterea statutului asumat de UCv. 

În condițiile pandemiei, obiectivele principale ale conducerii Universității din Craiova au 

fost asigurarea sănătății/securității comunității academice și derularea activităților academice 

pentru a nu afecta parcursul de viață al studenților și veniturile personalului angajat al universității.  

În acest context au fost realizate aproape toate activitățile propuse prin Strategia în 

domeniul Resurselor Umane din Planul Operațional 2021, cu adaptări pe parcurs în funcție de 

evoluția pandemiei.  

Punctul central al activității conducerii Universității din Craiova îl constituie asigurarea 

calității educației, care se obține prin antrenarea tuturor membrilor comunității academice cu 

scopul atingerii obiectivelor stabilite pe termen mediu și lung și obținerea de avantaje atât pentru 

comunitatea academică dar și pentru societate. 

Rectoratul UCv a căutat soluții pentru sprijinirea personalului didactic în activitatea de 

cercetare prin alocarea de împrumuturi pe termen limitat între tranșele de finanțare pentru plata 

salariilor, reglementarea fondurilor alocate cercetării din granturile doctorale, precum și promo-

varea unei inițiative de susținere a unor posturi ocupate de cei mai performanți tineri asistenți de 

cercetare.  

Ca parte a strategiei managemenului resurselor umane, UCv sprijină cadrele didactice în 

activitatea de dezvoltare personală și de promovare în activitatea profesională astfel: plata taxelor 

de susținere a examenului de abilitare, după obținerea atestatului și afilierea la o școala doctorală 

din cadrul I.O.S.U.D Craiova, susținere financiară pentru publicarea articolelor la conferințe 

naționale sau internaționale - din fondul de cercetare care are sume alocate pentru această 

destinație.  

 Pentru asigurarea calității învățământului și a celor mai bune condiții în desfășurarea 

activității didactice, conducerea UCv a luat măsuri de creștere a gradului de ocupare a posturilor 

didactice, dar și de eficientizare a acestora pe baza programelor de studiu bine structurate.  

Personalul Universităţii din Craiova este alcătuit din trei categorii: personal didactic si de 

cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ. 

 Rectoratul şi Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova au emis o serie de 

principii de realizare a statelor de funcţii, respectarea lor conducând la o mai judicioasă dinamică a 

posturilor didactice şi la reducerea cheltuielilor.  

 Numărul de posturi didactice legal constituite în anul universitar 2020/2021 a fost de 1269 

de posturi iar în anul universitar 2021/2022 a fost de 1231 de posturi. Gradul de ocupare a 

posturilor cu personal didactic titular și cu asistenți pe perioadă determinată a crescut de 64,61% la 

66,12% . 

 Situaţia posturilor didactice scoase la concurs în sem. II al anului universitar 2020-

2021 este următoarea: 
 

Total Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

30 5 6 18 1 
 

  Au fost ocupate prin concurs 28 de posturi din cele 30 scoase la concurs rezultând un grad 

de ocupare de 93,34 % ( nu s-a ocupat un post de profesor și unul de lector). 

În anul 2020 au încetat rapoartele de muncă cu Universitatea din Craiova, 25 de cadre 

didactice (9 profesori, 9 conferențiari și 7 lectori) și au fost încheiate contracte de muncă pe 

perioadă nedeterminată, în urma concursurilor pentru 7 cadre didactice (6 lectori și 1 asistenți) și 

15 contracte pe perioadă determinată ( 3 lector și 12 asistenți).  

În anul 2020 au încetat raporturile de muncă cu Universitatea din Craiova 25 de persoane 

încadrate ca personal didactic auxiliar și 29 de personae încadrate ca personal nedidactic. 

Din cele 54 de posturi, din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic, vacantate 
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pe parcursul anului 2021 au fost ocupate prin concurs doar 11 posturi din categoria personal 

didactic auxiliar și 10 din categoria personal nedidactic, în condițiile în care se mai vacantaseră 

înca 50 de posturi în anul calendaristic anterior.  

 Prin intermediul Direcției de Resurse Umane Salarizare, în anul 2021 au fost derulate   

104 proiecte din care: 20 de proiecte finanțate din alte fonduri nerambursabile, 53 de proiecte 

finanțate din fonduri europene nerambursabile și 31 de proiecte de cercetare cu și fără TVA. 

Pentru aceste proiecte au fost încheiate 779 de contracte individuale de muncă din care 649 pentru 

interni, 128 pentru externi și 2 pentru nonUE.  

Măsurile adoptate la nivelul Universităţii din Craiova cu privire la eficientizarea 

managementului resurselor umane sunt în concordanţă cu misiunea asumată prin Planul Strategic 

2020-2024. 

 

IV. DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ 
 

Începând cu data de 01.07.2021, Direcția Generală Administrativă a fost reorganizată, în 

acest sens, Direcția Patrimoniu și Investiții a devenit Direcția Tehnică, iar activitatea Serviciului 

administrativ, Cămine și spații UCv a fost preluată de Direcția Administrativă, organizată după 

cum urmează: 

Serviciul Administrativ (a preluat activitățile administrative la nivel de spații de 

învățământ) și Biroul Cămine (a preluat activitatea tuturor căminelor din campusurile 

Universității din Craiova): au asigurat administrarea spațiilor de învățământ și a căminelor 

(oferind aproximativ 2500 de locuri de cazare în cele 10 cămine studenţeşti din campusuri), 

întreținerea corespunzătoare a acestora pentru asigurarea condițiilor de viață, hrană, odihnă și 

studiu a studenților, servicii specifice vieții studențești, precum cazarea studenților, proiecte 

studențești, servicii medicale, relația cu Poliția Universitară, relația cu asociațiile studențești. În 

anul 2021, colaborarea dintre Serviciul Administrativ, Biroul Cămine şi reprezentanţii studenţilor 

a fost transparentă şi constructivă. 

Au 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. În cursul anului 2021, s-au preocupat de utilizarea 

eficientă a utilităţilor în toate spaţiile, de utilizarea raţională a materialelor consumabile, urmărind 

buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor, în toate spațiile s-au efectuat lucrări de deratizare-

dezinsecţie cu o firmă de specialitate. 

În vederea prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 au fost întocmite referate de 

necesitate și oportunitate, s-au repartizat materialele de curățenie și dezinfecție în valoare de 

102.814 lei: 50 buc. dozatoare, 150 l dezinfectant pe bază de alcool, 50 l dezinfectant pentru 

mâini, 1300 buc. gel igienizare mâini 150 ml, 35 buc. gel igienizare bidon 5 litri, 500 sticle alcool 

sanitar 500 ml, 300 cutii cloramină pastile 300 buc./cutie, 50 buc. săpun lichid actibacterian 5 l, 

450 buc. săpun solid antibacterian igienol 90 g/buc., 38925 măști de protecție. 

În ceea ce priveşte reţelele de comunicaţii din campusurile studenţeşti, în anul 2021, 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. 

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), plata serviciilor de pază, plata serviciilor de salubritate, 

plată chirii spații, program EURO 200, referate de necesitate și oportunitate, repartizarea 

materialelor de curățenie și reparații pe sectoare, urmărire contracte comodat. A fost asigurată și 

funcționalitatea comisiilor de inventariere cu privire la gestiuni. 
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Biroul Parc auto (a rămas în aceeași componență și cu aceleași obiective) a asigurat 

întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport (de persoane şi marfă), 

a asigurat transportul de persoane şi bunuri pentru Universitatea din Craiova. Parcul auto în 

funcţiune al Universităţii din Craiova (cu excepţia staţiunilor didactice), format din 8 autoutilitare, 

un tractor, o remorcă, 2 microbuze, un autocar, un camion si 8 autoturisme, a asigurat logistica 

suport pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative ale instituţiei. 

 

Serviciul Cantine și Restaurante (a fost, până la data de 30.06.2021 parte componentă a 

Direcției Achiziții Publice) a rămas în aceeași structură și componență, iar în cel de-al doilea 

semestru al anului 2021 Serviciul Cantine și Restaurante și-a desfășurat activitatea în locațiile: 

Cantina Fast Food din cadrul Căminului nr. 14, având 80 de locuri de servire, Cantina Rectorat, 

având 70 de locuri de servire, Restaurant Casa Universitarilor, Cabana Montană Rânca. Având în 

vedere restricțiile existente în anul 2021, în contextul pandemiei de COVID 19 activitatea în 

cadrul serviciului a fost următoarea: căminul nr.14 nu a avut persoane cazate, Cantina Rectorat, 

punctul alimentar Electrotehnică și Cabana Montană Rânca au fost fără activitate, cantina din 

cadrul Căminului nr.14 și Restaurantul  Casa Universitarilor au funcționat la 30 % din capacitate. 

În toate locațiile s-au efectuat mici reparații precum și lucrări de igienizare și dezinseție-deratizare 

conform contractului. S-au luat toate măsurile necesare privind distanțarea socială precum și 

aplicarea normelor de sănătate în contextul pandemiei de COVID 19. 

 

Serviciul Rețelistică, înființat începând cu 01.07.2021, este responsabil de rețeaua de fibră 

optică ce însumează o lungime de aproximativ 20 de km de cablu optic și 8 servere care, 

împreună, asigură transportul serviciului de internet de la provider (Roedunet) către toate spațiile 

și clădirile universității (clădirea centrală, Direcția Generală Administrativă, facultăți, cămine 

stundențești), dar și transportul semnalului de tip CATV de la Căminul 4 către celalalte cămine 

stundențești. În cadrul Serviciului Rețelistică am îmbunătațit și dezvoltat aplicația (proiectată 

anterior) pentru cazarea studenților în cămine, utilizată de către administratorii de cămine pentru o 

evidență în timp real a situației numărului de studenți cazați, situația plăților, decazărilor. A 

asigurat extinderea rețelelor de internet, diagnosticarea și repararea diverselor echipamente 

(calculatoare, imprimante, fax-uri) în cadrul clădirii DGA dar și a facultăților și bibliotecilor care 

ne solicita sprijin. Un număr de 33 solicitări scrise au fost rezolvate de serviciul Rețelistică de la 

înființarea acestuia și până în prezent, plus nenumăratele solicitări zilnice de remediere a 

problemelor comune apărute în mod frecvent la utilizarea calculatorului. 

 

Serviciul Administrativ – CUDTS reprezintă structura care gestionează activitățile 

administrativ-patrimoniale la nivelul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin și este 

subordonat Direcției Administrative a Universității din Craiova și Prorectorului Conducere 

operativă a CUDTS. Serviciul Administrativ al CUDTS are drept principală atribuție coordonarea 

activitatății administrative a celor 3 (trei) imobile din locațiile situate în str. Traian 277A, 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). Alte activități 

specifice: avizarea facturii de utilități, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza 

confirmărilor serviciilor și comunicarea lunara a situațiilor către beneficiari; asigurarea 

mentenanţei clădirilor ce fac parte din patrimoniul universităţii; asigurară paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; asigură managementul situaţiilor de urgenţă privind 

apărarea împotriva incendiilor, protecţia civilă, securitatea şi sănătatea în muncă. 

 

V. DIRECȚIA TEHNICĂ 
 

             Direcția Patrimoniu și Investiții începând cu data de 01.07.2021, a fost reorganizată 

devenind Direcţia Tehnica din cadrul Direcţiei General Administrative a Universităţii din Craiova, 

asigurand coordonarea activitații tehnice, inventarierea, întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale. 

 asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor, coordonează şi verifică 

toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, reparații curente şi de întreţinere ce se 

execută la clădiri; 
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 avizează facturile pentru servicii si lucrări, in funcție de repartizarea cheltuielilor pe bugete 

aprobate; 

 întocmeşte documentaţiile tehnice în vederea achiziţiei de servicii, lucrări și produse; 

 asigură gestionarea întregului patrimoniu; 

 asigură întreţinerea şi repararea, menţinerea în stare de funcţionare a instalațiilor ce asigură 

utilitățile spațiilor de învățământ și a căminelor; 

 asigură activitatea  de inventariere la nivelul Universităţii din Craiova; 

 asigură personal pentru situaţii de urgenţă privind apărarea împotriva incendiilor. 

            Pe parcursul anului 2021 activitatea de investiții  s-a concentrat pe realizarea  obiectivelor 

de investiţii cuprinse în “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021 cu finanţare parţială sau 

integrală de la bugetul de stat, pentru Universitatea din Craiova” . 

           Alocațiile bugetare în 2021 pentru investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții, reparații 

capitale au fost în valoare de 34220 mii lei, din care 16420 mii lei venituri proprii, 14200 mii lei 

fond special și 3600 mii lei alocații de la bugetul de stat. 

  • Obiectivul de investiţii “Parc Tehnologic Universitar IT, în anul 2021, s-au făcut 

demersuri pentru stabilirea modului de aplicare a  protocolului de colaborare între Universitatea 

din Craiova și  Consiliul Județean  Dolj și găsirea surselor de finanțare, în vederea creării unui 

parc în domeniul tehnologiei informației în valoare de 20  milioane de euro.  

  • „Reabilitare cămin studențesc și amenajare Cabinete Medicale Corp C12” Alocațiile 

anului 2021 au fost în valoare de 12120 mii lei din care :  

Bugetul de stat 3000 mii lei, venituri proprii 9120 mii lei. 

Au fost realizate lucrări de finisaje și instalații în valoare de 6010 mii lei, si o parte din 

dotarea cu mobilier în valoare de 100 mii lei. Punerea în funcțiune programată în luna decembrie  

2021 s-a decalat pentru luna aprilie 2022. 

         •  Reparație capitală Cămin nr.11 Facultatea de Educație Fizică și Sport  

      Alocațiile anului 2021 au fost în valoare de 1000 mii venituri proprii, punerea în funcțiune se 

va realiza în primăvara anului 2022.  

Căminul studențesc nr.11 din complexul  FEFS este spațiul pe care universitatea poate să-l 

pună la dispoziția facultăților cu profil electric, în vederea relocării spațiilor de învățământ afectate 

de proiectele finanțate din fonduri externe. 
 

Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară10  
 

În anul 2021 Biroul Investiții a întocmit documentațiile tehnice necesare demarării 

procedurilor de achiziții publice specifice proiectelor, a verificat ofertele și a monitorizat  

contractele încheiate.  

•  “ Reabilitare și modernizare spații învațământ - Corpurile A(C8), B(C9) și C(C10) din 

Complexul Facultăților cu profil electric“, în anul 2021 serviciile de proiectare nu au fost 

finalizate executantul nu a prezentat oferta financiară rezultată în urma proiectării,  înregistrându-

se o întârziere de 10 luni. Penalitățile au fost calculate și o parte facturate.  

• “Reabilitare și modernizare spații învățământ Corpuri D(C5-6), E(C4) și F(C11) din 

Complexul Facultăților cu profil electric” în anul 2021 s-a încheiat contractul de execuție, 

serviciile de proiectare nu au fost finalizate până la data de 17.11 2021 înregistrându-se o 

întârziere de 1 lună. 

 

      • “Reabilitare, reamenajare, supraetajare și extindere Corp C7, dezafectare Corpuri C8 și C11: 

Campus Universitar – Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova” în anul 2021 s-a încheiat 

contractul de execuție, serviciile de proiectare sunt în termen urmând a fi finalizate în februarie 

2022, urmând execuția lucrărilor.  

      • “Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul Universității 

din Craiova - schimbare destinație din Corp C1 Cămin Studențesc în spații pentru activități 

didactice” în anul 2021 s-a încheiat contractul de executie, serviciile de proiectare sunt în termen, 

la începutul anului 2022 se vor începe lucrările. 
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           În anul 2021 Biroul Investitii a întocmit documentațiile tehnice necesare demarării proce-

durilor de achiziții publice specifice proiectelor, a verificat ofertele și a monitorizat  contractele 

încheiate.  

           Pentru începerea lucrărilor de reabilitare la corpurile A, B, C, D, E, F din cadrul 

Complexului Facultăților cu profil electric, toate Birourile din cadrul Direcției Tehnice s-au 

implicat în inventarierea bunurilor, casarea și valorificarea conform legislației în vigoare, 

eliberarea spațiilor, transportul și depozitarea bunurilor în alte spații.   

           Toate contractele de servicii proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, dirigenție de șantier, servicii ssm, servicii management se monitorizeaza de către 

personalul din cadrul Biroului Investiții. 

            În cursul anului 2021 au fost realizate reparații curente executate cu terți în valoare de  622 

mii  lei  și servicii de cadastru după cum urmează: 

• Reparțtii curente Sala Sport Ion Oblemenco și Centrala termică; 

• Reparații Corp Est Facultatea de Agronomie; 

• Lucrări de reparații (CNFIS-FDI-2021-0126); 

• Reparații Săli documenatre (CNFIS-FDI-2021-0527).  

Activitatea de inventariere la nivelul Universităţii din Craiova a fost organizată în 

conformitate cu legislaţia în vigoare specifică acestui domeniu.  

Valoarea bunurilor inventariate aflate în proprietatea/administrarea instituţiei (inclusiv la 

subunităţi), pe clase de bunuri este: 

- terenuri: 139 276 421.98 lei; 

- construcţii: 399 920 281,78 lei; 

- mijloace fixe (instalaţii tehnice, echipamente, mijloace de transport, plantaţii, mobilier, 

aparatură birotică: 126 088 856,59 lei;  

- Active fixe necorporale: 7 396 700,79 lei;  

- Stocuri:  35 215 041,43 lei. 

Valoare bunurilor inventariate primite de la terţi: 10 268 360,07 lei. De asemenea, au fost 

inventariate 302.256 volume documente specific bibliotecii cu valoarea de 3.201.117,60 lei.  

Au fost propuse la casare bunuri în valoare totală de 1.567.550,64 lei, din care: 

- Active fixe corporale: 913 196,95lei; 

- Active fixe necorporale: 247 850,22lei; 

- Obiecte de inventar: 406 503,47lei. 

Pentru valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din casarea bunurilor şi lucrările de 

construcţii au fost încheiate contracte cu operatori economici care au ca obiect de activitate 

colectarea deşeurilor. Au fost valorificate 30,06 tone deșeuri metalice pentru care s-a încasat 

24 764 lei, 6,64 tone deşeuri de echipamente electrice şi electronice pentru care s-a încasat 165 lei, 

13,52 tone deşeuri de sticlă de geam la valoare 0 lei. 

           Serviciul Întreținere Intervenții a desfășurat activitatea de întreținere și reparații a spațiilor 

din patrimoniul Universității, prin efectuarea la timp a lucrărilor de reparaţii curente la instalaţii şi 

construcţii, lucrări de igienizare  

 Serviciul Întreținere Intervenții asigură, totodată, personal pentru situaţii de urgenţă privind 

apărarea împotriva incendiilor. 

           Echipa de intervenții a reușit în anul 2021, să mențină în stare de funcționare spațiile de 

învățământ și cămine–cantine. Lucrările de întreținere au fost realizate de către cele trei echipe de 

muncitori, în fiecare complex studentesc, Casa Universitarilor și Stațiunea Didactică Banu 

Mărăcine, au folosit  materiale în valoare de  246.196  lei. 
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PRORECTOR 4 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI IMAGINE 

ACADEMICĂ 
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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

A. Programul Erasmus+ 

 

A.I. Acțiunea-Cheie103: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Programului pentru 

studenții și personalul din învățământul superior 
 

A.I.1. Acorduri Erasmus+ 

 

În prezent, în baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+, gestionată de DRI, se 

înregistrează acorduri Erasmus+ cu 273 de instituții (universități semnatare ale Cartei 

Erasmus și alte instituții, precum clinici medicale, institute sau companii private), din 26 de 

ţări participante la program. 

Pe durata perioadei raportate au fost semnate cinci acorduri Erasmus+ cu noi 

parteneri, după cum urmează: 
 

Portugalia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. 
 

 

Universidade Trás-os-Montes do Alto 
Douro 

Facultatea de Agronomie 



Slovenia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Univerza v Novi Gorici Instituțional: Limbi străine, Multimedia, 

Fizică, Sțiinșa mediului, Horticultură, 
Inginerie mecanică 

 

Turcia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Istanbul Rumeli University Facultatea de Educație Fizică și Sport 

2. Fatif Sultan Mehmet Vakif University Instituțional: Drept, Inginerie electrică 

3. Istanbul Sisli Vocational School Facultatea de Drept 

 

 

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+ se 

desfășoară în mod constant prin intermediul Departamentului de Relaţii Internaţionale. 

Reînnoirea acordurilor interinstituționale pentru viitoarea etapă a programului 

Erasmus+ (2021-2027) se va face exclusiv în format digital. În acest sens, Comisia Europeană 

(CE) a impus o măsură de sprijinire a desfășurării mobilităților ce vor fi finanțate în anul 

universitar 2021-2022 și ulterior pentru anul 2022-2023, care vine sub forma prelungirii 

valabilității acordurilor interinstituționale aflate în vigoare. Astfel, valabilitatea acordurilor 

interinstitutionale Erasmus+ care acopereau inițial inclusiv anul universitar 2020-2021 a fos 

tprelungită până la sfarșitul anului universitar 2022-2023.  

O situație actuală a acordurilor învigoare se reflectă în graficul de mai jos: 
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A.I.2. 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 mobilitățile de predare și 

de formare pentru personalul academic didactic și administrativ 
 

Mobilităţi outbound 
 

 Mobilități outbound studenți, cadre didactice și personal administrativ 
 

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

învățământul superior, Acțiunea-Cheie 103, 2018-2019, a cărui perioadă de implementare s-a 

încheiat la data de 31 mai 2021, au fost efectuate 69 de mobilități de studiu, 59 de mobilități de 

practică, 23 de mobilități de predare și 141 mobilități de instruire.  

În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-Cheie 103, aferent anului universitar 2019-2020, a cărui perioadă 

de implementare se va încheia la data de 31 mai 2022, până la data de 16 martie 2022 au fost 

efectuate 67 mobilități de studiu și 33 mobilități de practică pentru studenţi. În ceea ce privește 

personalul didactic și administrativ, s-au înregistrat 134 mobilități de instruire și 19 mobilități de 

predare. 
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În contextul situației create de pandemie, a fost prelungită perioada contractuală pentru 

proiectele de mobilitate în curs de implementare și se vor continua activitățile de organizare a 

mobilităților, respectiv selecție, pregătire mobilități și încheierea contractelor pentru acordarea 

sprijinului financiar. 

 

 
 

 
 

 
 

Mobilităţi inbound 

 

 Mobilități inbound studenți  

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

învățământul superior, Acțiunea-Cheie 103, pe parcursul anului universitar 2020-2021, 

Universitatea din Craiova a fost gazda a 23 de studenți inbound Erasmus+ (11 mobilități efectuate 

în semestrul I și 12 mobilități efectuate în semestrul al II-lea) din Spania, Irlanda, Grecia și Italia, 

studenți care au efectuat 22 mobilități de studiu și omobilitate de traineeship.  

 Comparativ cu anii anteriori, se observă o scădere semnificativă a numărului de mobilități 

înregistrate la nivelul întregii universități, anul universitar 2020-2021 fiind profund marcat de 

efectele pandemiei de COVID-19, cele mai multe dintre mobilitățile Erasmus+ planificate pentru 

această perioadă fiind amânate sau anulate. Din numărul total de studenți nominalizați pentru o 

mobilitate Erasmus+ la UCv, 29 au decis să-și amâne mobilitățile de studiu/practică din pricina 

restricțiilor de călătorie.  

În primul semestru al anului universitar 2021-2022, numărul mobilităților de studenți 
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Erasmus+ a crescut semnificativ în comparație cu anul anterior, Universitatea din Craiova 

înregistrând43 demobilitățiinbound Erasmus+ (42 mobilități de studiu și o mobilitate de 

traineeship), care au fost efectuate de studenți din Spania, Turcia, Grecia, Franța și Italia, online, 

din țările lor de origine (2 mobilități), sau fizic, în România (41 de mobilități). 

Situaţia mobilităţilor Erasmus+ de studenți inbound la Universitatea din Craiova în 

perioada 2015-2022 se prezintă astfel: 
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 Mobilități inbound cadre didactice și personal administrativ  

Tot în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-Cheie 103, pe parcursul anului universitar 2020-2021, un an 

profund marcat de pandemia de COVID-19, ca urmare a restricțiilor de călătorie și a faptului că 

toate cursurile și activitățile didactice s-au desfășurat exclusiv online, la nivelul Universității din 

Craiova au fost raportate16 mobilități de instruire inbound Erasmus+, mobilități care au fost 

efectuate de cadrele didactice și personalul administrativ din universitățile partenere din Bulgaria, 

Turcia și Grecia. În ceea ce privește primul semestru al anului universitar 2021-2022, la DRI au 

fost raportate8 mobilități inbound Erasmus+ (4 mobilități de predare și 4 mobilități de instruire).   

Situaţia mobilităţilor Erasmus+ efectuate de cadrele didactice și personalul administrativ 

inbound la Universitatea din Craiova, în perioada 2015-2022, este următoarea: 
 

 
 
 

 

 
 

A.II. Acțiunea-Cheie 107: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere pentru 

studenții și personalul din învățământul superior 

 

În perioada 01.08.2020-31.07.2023, Universitatea din Craiova derulează Proiectul de 

mobilitate cu Țările Partenere KA-107-2020, cu finanțare UE în valoare de 15.163 Euro. 

Proiectul prevede realizarea a șapte mobilități inbound și outbound cu Universitatea 

Tehnică a Moldovei (trei mobilități outbound și trei mobilități inbound) și cu Sathyabama Institute 

of Science and Technology din India (1 mobilitate inbound).  
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Până în prezent s-au desfășurat următoarele tipuri de mobilități: 
- 2 mobilități outbound de formare pentru staff la Universitatea Tehnică a Moldovei; 

- 2 mobilități inbound de formare pentru staff de la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

 

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, precumși o serie de competențe transversal și de 

comunicare interpersonală și au constat în următoarele demersuri: 

1. Implementarea utilizării platformei Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din 

Craiova presupune acordarea licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii 

outbound Erasmus+ pentru limbile străine în care se vor desfășura cursurile lor la universitatea 

gazdă și monitorizarea constant a platformei; 

2. organizarea  cursului de limba română în colaborare cu Departamentul de Limbi Moderne 

Aplicate pentru studenţii străini inbound: Cursurile sunt dedicate studenţilor străini care 

beneficiază de o mobilitate la Universitatea din Craiova şi doresc să dobândească cunoştinţe de 

limba română. Cursurile sunt oferite în regim gratuit, iar la final studenții pot opta pentru 5 credite 

ECTS sau pentru un Atestat de participare; 

3. desfășurarea în permanență și monitorizarea constantă a mecanismului de tutorat (Buddy 

System)pentru studenţii străini care studiază la UCv: Buddy System funcţionează cu sprijinul 

unor studenți români voluntari şi presupune implicarea acestora 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; 

4. colaborarea permanentă cu Erasmus Student Network (ESN) Craiova: DRI, cu sprijinul 

voluntarilor din programul Buddy System, a dus tratative cu organizaţii din ţară şi din străinătate 

în vedere înfiinţării Organizaţiei ESN Craiova. Astfel, în anul 2015 a luat naștere secțiunea locala 

oficială ESN Craiova, ce face parte din lanțul international de asociații Erasmus Student Network. 

DRI se află într-o strânsă relaţie de colaborare cu ESN Craiova şi încurajează acţiunile şi 

evenimentele propuse de aceasta întrucât vizează promovarea programului Erasmus+, punând 

accent pe integrarea studenţilor străini în comunitatea academică; 

5. organizarea evenimentului Erasmus Open Doors 2021: Pentru prezentarea și suținerea 

mobilității internaționale în cadrul programului Erasmus+, Departamentul de Relații Internaționale 

s-a aliniat anul acesta inițiativei Erasmus Open Doors 2021 și a organizat o campanie online de 

promovare a oportunităților de mobilitate, prin publicarea periodică în mediul online de articole 

informative cu privire la noutățile programului, noile instrumente online lansate etc. 
 

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

Universitatea din Craiova a încurajat personalul universitar să se implice în implementarea 

unui număr cât mai mare de proiecte de cooperare sub egida Programului Erasmus+. DRI a oferit 

suport logistic și administrativ pentru aceste acțiuni, astfel că UCv a semnat propuneri de proiecte 

atât în calitate de partener, cât și de coordonator pentru Acțiunea-Cheie 2. Pentru apelurile la 

propuneri din 2021 și 2022, DRI a contribuit la semnarea a 21 Scrisori de Mandat (în calitate de 

partener) sau Declarații de Onoare (în calitate de coordonator) pentru propuneri și aplicații de 

proiecte Erasmus+, iar în prezent sunt în curs de implementare 11 proiecte Erasmus+, Acțiunile-

Cheie 2 și Sport: 
 

 Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: 

 bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: An advanced interactive course on Sustainable Electric 

Mobility Engineering 

Beneficiar: International Hellenic University, Greece 
Coordonator UCv: Prof. univ. dr.ing. Costin BĂDICĂ, Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică 
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 Talent Maker - Talent-Based Learning and Maker Education in the context of Hybrid Education after 

Covid-19 

Beneficiar: Universitat de Girona, Spania 
Coordonator UCv: Șef lucrări dr. ing. Marius MARIAN, Facultatea de Automatică, Calculatoare 
și Electronică 
 Digital Reality  - the basis of skills training 

Beneficiar: Udruga za cjelozivotno obrazovanje STRUKA, Zagreb, Croația 
Coordonator UCv:  conf.univ.dr.ing. Sorin Vasile SAVU, Facultatea de Mecanică 
 STEM in Action; Open Educational Ressources for Teachers 

Beneficiar: Tarsus University, Turcia 
Coordonator UCv:  conf.univ.dr. Gabriela-Eugenia IACOBESCU, Facultatea de Științe 
 Development of digital skilles for online rehabilitation therapies 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Lect.univ.dr. Mihai DRAGOMIR, Facultatea de EducațieFizicăși Sport. 
 Improved workforce to set transition from manufacturing to digital green fabrication 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Șef lucrări dr.ing. Mihaela Cecilia FLORESCU, Facultatea de Mecanică, 
Departament IMST 
 Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Lect.univ.dr. Mihaela Tinca UDRIȘTIOIU, Facultatea de Științe 
 Undergraduate Physiotherapy Pain Science Curriculum Augmentaion Project 

Beneficiar: University College Dublin, Irlanda 
Coordonator UCv: Prof.univ.dr. Ligia RUSU, Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 Digital Trainig Tools in Steel Structure Integrity 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Șef lucrări dr.ing. Marius Cătălin CRIVEANU, Facultatea de Mecanică 
 Digital Manufacturing Master Degree to set specialists for the down of the Industry 4.0 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv:  Prof. univ. dr. Gabriel BENGA, Facultatea de Mecanică, Centrul Universitar 
Drobeta-Turnu Severin 

 Sport 

 Implementation of Colpbol sport at european level as a tool to improve the quality of life persons with 

intellectual disabilities 

Beneficiar: COPAVA, Spania 
Coordonator UCv: Conf.univ.dr. Barbu DUMITRU, Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
 
 

B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 
 

B.I. Acorduri valabile 2013-2025 
 

  

În ceea ce privește cooperarea non-Erasmus, în perioada 2021-2022 Universitatea din 

Craiova și-a extins relațiile academice către India şi Statele Unite ale Americii. Din anul 2015 şi 

până în prezent, Departamentul de Relaţii Internaţionale s-a implicat activ şi a contribuit la 

semnarea de noi corduri care au condus la o creştere constantă a numărului de acorduri 

interinstituţionale valabile. 

Cu  26 de acorduri în vigoare în anul 2013, UCv dispune în prezent de 66 de acorduri 

valabile, cu entităţi din peste 26 de ţări, o mare parte dintre acestea fiind active și permițând 

desfășurarea unor acțiuni de interés común precum schimburi bilaterale de studenţi, cadre 

didactice şi personal administrativ. În prezent, la nivel interinstituţional au loc discuţii în vederea 

stabilirii şi semnării unor noi acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din 

Turcia, Polonia și Mexic. 
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B.II. Acorduri semnate în perioada 2021-2022 

 
 

În perioada ianuarie 2021 – martie 2022 au fost semnate următoarele acorduri 

interinstituţionale: 

 12 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Fan S. Noli University, Albania; 

 27 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Nazareth College, Statele Unite ale Americii;  

 01 februarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Hunan University of Techology and Business, China; 

 01 aprilie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Polotsk State University, Belarus; 

 20 mai 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova 

şi Harbin Engineering University, China; 

 03 iunie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Rochester Institute of Technology, Statele Unite ale Americii; 

 03 decembrie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute”, Ucraina; 

 17 decembrie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Fortunate Institute of International Business, India. 
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La momentul actual au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor 

acorduri interinstituţionale: 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Celal Bayar University, Turcia; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi  

Universidad Nacional Autónoma de México, Mexic; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Adam Mickiewicz University, Polonia. 
 

B.III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

Acordurile interinstituţionale semnate la nivelul Universităţii din Craiova includ schimburi 

internaţionale şi încurajează mobilităţile de studiu şi practică pentru studenţi incoming şi outgoing.  

În anul academic 2020-2021, Universitatea din Craiova a fost gazda unui cerctetător din China 

care a desfăşurat un stagiu de cercetare în cadrul Facultăţii de Ştiinte.  

În anul academic 2021-2022, Universitatea din Craiova găzduieşte alţi 8 studenţi din China 

care efectuează mobilităţi de cercetare. 
 

Nr. 

crt. 

Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. Harbin Engineering University, China Mobilitate de cercetare incoming (4 studenţi) 

2. Central South University , China Mobilitate de cercetare incoming (3 studenţi) 

3. Hunan University of Techonolgy and 

Business, China 

Mobilitate de cercetare incoming (2 studenţi) 

 

 

B.IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 
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C. Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 
 

În cadrul programului Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth 

Entrepreneurship Programme (ESAYEP), Universitatea din Craiova are acorduri cu universități 

din Islanda și din Norvegia, iar printre acestea se numără:  

 University College of South-Eastern Norway, Norvegia; 

 Inland Norway University of Applied Sciences, Norvegia; 

 Nord University, Norvegia; 

 Bifrost University, Islanda; 

 University of Iceland, Islanda. 

În urma aplicațiilor anuale pentru Proiectul de Mobilitate depuse de DRI, Universitatea din 

Craiova a primit finanțare pentru desfășurarea mobilităților de studiu și de plasament, dar și 

predare și de formare, atât inbound, cât și outbound. 

În prezent, se desfășoară concomitent două proiecte de mobilitate, cu finanțare în valoare 

de 45.657 Euro, respectiv 32.961 Euro.  

În cadrul Proiectului de Mobilitate derulat pe parcursul anului universitar 2021-2022 sunt 

în curs de desfășurare următoarele tipuri de mobilități outbound: 

- 3 mobilitățide studiu la University College of South-Eeastern Norway, Norvegia; 

 

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv 

 

D.I. 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, pentru participarea la manifestări științifice internaționale, în anul calendaristic 

2021, au fost efectuate 49 de deplasări în străinătate de către cadrele didactice de la UCv. 

 

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 2020-2021, UCv a fost gazda a cinci bursieri 

Eugen Ionescu din Senegal, Algeria, Togo și Camerun, care au efectuat stagii de cercetare 

doctorală și postdoctorală la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub îndrumarea 

doamnei Prof.univ dr. Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU.  

În cadrul apelului pentru anul universitar 2021-2022, deschis în perioada 21.01.2022-

11.03.2023 (prelungit până la data de 31.03.2022), UCv a primit dosare de candidatură aparținând 

unor aplicanți din următoarele țări: Maroc, Tchad, Burkina Faso, Camerun, Tunisia, Togo, Congo, 

Senegal și Madagascar. DRI a înregistrat toate candidaturile primite și le-a transmis către 

coordonatorii de doctorat. Pentru candidații acceptați, DRI a eliberat până la momentul raportării 

32 de Attestations d’Accueil. Documentele au fost transmise candidaților în vederea obținerii 

finanțării AUF. 

Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au 

fost: Economie și Managementul Afacerilor, Sociologie, Informatică, Traductologie/Analiză de 

discurs și Calculatoare și Tehnologia Informației. 
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Stagiile de cercetare ale candidaților selectați de Agenția Universitară a Francofoniei 

pentru anul universitar 2021-2022 vor fi efectuate la UCv în perioada 1 mai - 31 iulie 2022. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

F. Acțiuni de internaţionalizare 
 

DRI a acordat în permanență sprijin pentru asigurarea calității în implementarea 

proiectelor internaționale în care este implicată Universitatea din Craiova, precum și pentru 

creșterea numărului de astfel de proiecte la nivelul instituției.  
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F.I. Participarea fizică și/sau online la evenimente naționale și internaționale  

 

1. Cooperation Projects in Higher Education - EEA Grants 2014-2021, 22 ianuarie 2021, 

ANPCDEFP; 

2. Erasmus+ App event, 28 ianuarie 2021, Comisia Europeană; 

3. Sesiune de informare privind modalitățile de implementare a mobilităților fizice, virtuale și 

mixte, 15 februarie 2021, ANPCDEFP; 

4. Catch up with Kent - Focus on the Turing Scheme, 2 martie 2021, Zoom, University of 

Kent; 

5. Repartizare locuri mobilități, 26 martie 2021, Google Meet, Facultatea de Litere; 

6. Reuniune de informare privind apelul la propuneri pentru proiecte de cooperare în 

învățământul universitar (KA220-HED), Apel 2021, 20 aprilie 2021, Zoom, ANPCDEFP; 

7. Final Conference Inclusive Mobility - Launch inclusivemobility.eu, 21 aprilie 2021, Zoom, 

EPFIME project team; 

8. Erasmus Goes Digital webinar #1 Meet the Erasmus+ App, 29 aprilie 2021, European 

University Foundation; 

9. 10th Edition of the University of Malaga’s ERASMUS + International Staff Week 2021, 3-

6 mai 2021, University of  Malaga; 

 

10. Erasmus Goes Digital webinar #2 Ready, Set, Go - ESCI, 18 mai 2021, European 

University Foundation; 

11. Erasmus Goes Digital webinar #3 IIAM & OLA latest updates – for Erasmus Dashboard 

users, 27 mai 2021, European University Foundation; 

12. Educational Innovation Staff Week 2021, 23-24 iunie 2021, University of Lille; 

13. Erasmus+ App webinar for the HEI’s, 21 octombrie 2021, European University 

Foundation; 

14. Participarea la Târgul Educațional Education Fair in Poznan, 11-13 martie 2022, 

Wielkopolska Region, Poznan, Polonia. 

 

F.II. Implementarea altor proiecte cu finanțare națională și internaţională 

 

DRI a urmărit creșterea numărului de proiecte cu finanțare națională și internațională, și în 

perioada raportată a marcat următoarle: 

 

F.II.1. Modernizarea instituţiilor de învăţământ superior din Bulgaria, cu finanţare prin Programul 

Operaţional “Ştiinţă şi Educaţie pentru Creştere Inteligentă 2014-2020” 
 

Universitatea din Craiova a devenit partener asociat în proiectele privind Modernizarea 

instituţiilor de învăţământ superior din Bulgaria, cu finanţare prin Programul Operaţional “Ştiinţă 

şi Educaţie pentru Creştere Inteligentă 2014-2020” alături de universitățile Burgas Free University 

și Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov. 

Participarea în proiect permite dezvoltarea profesională a profesorilor, formarea studenţilor 

şi sprijinirea internaţionalizării universităţilor din Bulgaria, iar implicarea universității noastre se 

rezumă la susținerea unor mobilități incoming și efectuarea de mobilități outgoing.  

Proiectele aprobate se vor desfășura în perioada ianuarie 2022 - decembrie 2023. 

În perioada următoare sunt prevăzute să se realizeze două mobilități de predare, cu durata 

de două luni fiecare, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 

F.II.2. Proiect de dezvoltare instituțională – Fonduri CNFIS-FDI implementat la UCv prin 

intermediul Prorectoratului de Relații Internaționale și Imagine Academică/Departamentului de 

Relații Internaționale 
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 Competiția 2021, Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din 

România: „Noi metode şi instrumente de dezvoltare a componentei de internaţionalizare în 

cadrul Universităţii din Craiova”, cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0429, buget: 400.000 lei.   

 

Obiectivele proiectului:  

O1. Susţinerea şi stimularea mobilităţii internaţionale la UCv; 

 O2. Îmbunătăţirea serviciilor conexe destinate actorilor implicaţi în procesul de 

internaţionalizare la UCv; 

O3. Adaptarea politicilor și activităților academice la strategia de internaționalizare a UCv. 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Actualizarea pachetului informativ de prezentare a ofertei educaționale (Teaching 

Package) a UCv; 

2. Îmbunătățirea competențelor lingvistice ale studenților și personalului UCv; 

3. Promovarea oportunităților de mobilitate internațională la UCv; 

4. Crearea unei aplicații mobile cu informații despre serviciile şi facilităţile oferite de UCv; 

5. Amenajarea unui centru modern de informare și promovare a activităților de 

internaționalizare a UCv; 

6. Organizarea Balkan Week, o conferință internațională cu specific balcanic în cadrul 

Centrului Multicultural al UCv. 

 

F.III. Admiterea la studii a studenților români de pretutindeni  

și a cetăţenilor străini din state terţe UE 

 

 Membrii DRI au făcut parte din comisiile de admitere a studenților români de pretutindeni 

şi a cetăţenilor străini din state terţe UE la studii universitare de licență și masterat la 

Universitatea din Craiova din sesiunile iunie-iulie, respectiv septembrie 2021. 

Astfel, s-au primit și verificat dosarele de aplicație prin intermediul platformei de admitere 

EvStud, s-a menținut contactul permanent cu comisiile de admitere de la nivelul facultăților, s-a 

aplicat și respectat Metodologiade școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul 

superior de stat din România începând cu anul universitar 2017-2018, Metodologia de primire la 

studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2017 - 2018_ORDIN 3473-

2017și Procedură de primire la studii și școlarizare a candidaților cetățeni străini în vigoare, s-a 

menținut permanent legătura cu toți candidații și s-a completat și transmis macheta cu studenții 

admiși către Ministerul Educației, în vederea obținerii aprobărilor de școlarizare şi a scrisorilor de 

acceptare la studii aferente. 

Pentru candidații români cu studii în străinătate sau a cetățenilor străini din state ale 

Uniunii Europene au fost făcute demersurile necesare în vederea obținerii atestatelor de 

recunoaștere sau echivalare a studiilor efectuate în străinătate către Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). În plus, s-a asigurat schimbul 

comunicațional cu Ministerul  Educației și cu reprezentanții Departamentului pentru Români de 

Pretutindeni din cadrul acestuia în vederea soluționării eventualelor situații speciale care au 

survenit. 
 

G. Optimizarea  şi  dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 
 

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

 Afişarea cu regularitate pe site-ul UCv, la rubric Relaţii Internaţionale, a tuturor 

ofertelor de burse entru studenţii şi cadrele didactice ale UCv;  

 Transmiterea rapidă şi ritmică prin e-mail a tuturor informaţiilor primate 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 tuturor inițiativelor transmise direct la DRI sau prin 

intermediul Consiliului DRI. 

 

https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/romani_de_pretutindeni/Procedura_cetateni_straini_2022.pdf


69  

H. Acţiuni-suportale 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 ealizării de proiecte în cadrul 

programului Erasmus+ 

 

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

 

Departamentul de relaţii publice şi imagine academică (DRPIA) își asumă misiunea de a 

dezvolta şi consolida identitatea Universității din Craiova, orientând opiniile grupurilor-țintă către 

un spațiu pregătit să răspundă exigențelor din domeniul educațional. 

DRPIA a desfășurat în anul anterior activități precum:  

Dezvoltarea strategiei unitare de promovare a admiterii în mediul online la nivelul 

specializărilor, departamentelor, facultăților și a întregii Universități pentru o maximă eficiență a 

mesajului. DRPIA a formulat și formulează recomandări pentru toate facultățile și departamentele 

UCV pentru sprijinirea programului instituțional de comunicare.   

Mentenanţa paginilor din social media ale Universității (inclusiv ROSE la Universitatea 

din Craiova, Grupul public Universitatea din Craiova. Ştiri şi comunitate, Instagram, LinkedIn). 

Din această perspectivă, UCV prin DRPIA plasează frecvent mesaj atât pentru publicul intern, 

cât și pentru cel extern. De asemenea, în perioada admiterii, DRPIA a fost în legătură permanentă 

cu candidații care au solicitat sprijin. Această acțiune a venit în continuarea altei activități DRPIA, 

anume 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. 

Cu sprijinul studenților voluntari de la Jurnalism, s-a dezvoltat portofoliul foto al UCV.  

În privința componentei Relația cu presa a DRPIA, am desfășurat mai multe campanii de 

promovare a performanţelor comunităţii academice a UCV printr-o colaborare susținută cu mass 

media. 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 a rămas una dintre 

activitățile recurente.  

Am sprijinit facultățile în promovarea evenimentelor organizate de acestea și am facilitat 

accesului către instituţii media în perioada admiterii. La solicitarea instituțiilor media, am furnizat 

către presă specialişti ai UCV din diverse domenii. O parte a rezultatelor acestei componente, pot 

fi vizualizate pe https://www.ucv.ro/departamente_operationale/drpia/reflectare.php. De aseme-

nea, a fost mult îmbunătățită baza de date media.    

În privința admiterii, DRPIA a elaborat conceptul identitar (text și imagine), a redactat 

materialele de presă cu oferta educaţională a fiecărei facultăţi și a asigurat prezența în media 

tradițională, dar și online a tuturor informațiilor referitoare la admitere, la nivel local, regional, 

național. 

DRPIA a fost și parte din echipa de organizare a unor evenimente instituționale  precum: 

deschiderea anului universitar, Noaptea albă a cercetării științifice, promovarea școlilor de vară, 

promovarea Centrului de Resurse și Asistență în Învățare și Formare ș.a.  

https://www.ucv.ro/departamente_operationale/drpia/reflectare.php
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EDITURA UNIVERSITARIA 

 

Desfăşurarea  activităţii 

 

Înființată  în anul 1992, Editura Universitaria - Craiova și-a câștigat și consolidat prestigiul 

printr-o participare constantă și eficientă la procesul de instruire a studenților de la toate ciclurile 

de învățământ, ca și printr-o activitate de sprijinire și diseminare continue a cercetării științifice 

din principalele universități din țară, prin editarea și tipărirea a peste 4500 de cursuri, tratate, 

dicționare, monografii, elaborate de cadre didactice și cercetători științifici, precum și a peste 30 

de reviste științifice periodice, indexate în baze de date internaționale.  

În cadrul celor 30 de colecţii ale sale, Editura Universitaria - Craiova a editat şi tipărit 

lucrări de specialitate în variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri fundamentale  

în domeniile filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, educaţiei fizice și sportului etc.), 

contribuind în mod nemijlocit la promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la nivel național și 

internațional. 

Datorită prestigiului dobândit în cei 30 de ani de activitate, Editura Universitaria - Craiova 

a reușit să atragă din ce în ce mai mulți autori din toate centrele universitare din țară (București, 

Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Arad, Constanța, Sibiu, Pitești etc.), cât și autori de la 

prestigioase instituții de învățământ superior din străinătate. 

Fructuoasa  activitate  pe  care am desfășurat-o până acum s-a evidențiat prin colaborarea 

cu unii dintre cei mai reputați autori români și străini, pe diverse domenii de specialitate, iar 

relaționarea permanentă cu bazele de date și indexarea numerelor revistelor pe care le edităm fac 

parte din preocupările noastre constante. 

Editura Universitaria - Craiova a participat la principalele târguri de carte organizate în 

România (București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Târgu Mureș, Alba Iulia, Galați, Craiova 

etc.), în Republica Moldova, la Chișinău, fiind o prezență constantă și valoroasă, recunoscută prin 

cele peste 30 de premii obținute la aceste participări și prin interesul de care s-au bucurat, printre 

vizitatori, volumele expuse cu aceste ocazii. 

Lucrările apărute în cadrul editurii se vând prin intermediul librăriilor editurii, pe site-ul 

propriu, și pe site-urile www.librarie.net, www.librariadelfin.ro etc. 

 

Cărți publicate: 

În anul 2021, în cadrul editurii, au văzut lumina tiparului: 

- 96 de titluri noi;  

- 25 de titluri au fost reeditate;  

- 17 titluri de reviste. 

 

 

POSTUL DE TELEVIZIUNE  TELEUNIVERSITATEA 

 

Teleuniversitatea Craiova este un post de televiziune local care aparține Universității din 

Craiova. Teleuniversitatea Craiova a început să emită din data de 23 ianuarie 1996, și este unul 

dintre primele posturi locale apărute în peisajul media al regiunii Oltenia și singurul care și-a 

păstrat neschimbată identitatea până în prezent. 

Teleuniversitatea Craiova este un post de televiziune cu caracter general care emite 24 de 

ore pe zi, 7 zile pe saptamână.  

 Grila de programe a postului de televiziune Teleuniversitatea Craiova cuprinde emisiuni 

informative din diferite domenii, programe educative, știri precum și programe culturale, 

religioase sau de divertisment.  

Postul de televiziune Teleuniversitatea reprezintă o prezenţă activă în peisajul mass-media 

din regiunea Oltenia şi este, în prezent, postul de televiziune cu cea mai lungă istorie din Craiova.  

 

 

http://www.librarie.net/
http://www.librariadelfin.ro/
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În cursul anul  2021 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 700 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;   

- Realizarea de materiale de promovare pentru societățile comerciale ale Universității din 

Craiova precum și a produselor și serviciilor comercializate de acestea; 

- 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; 

- Promovarea activității studențești; 

- Prezentarea și promovarea organizațiilor studențești; 

- Prezentarea în cadrul jurnalului de știri și a emisiunilor informative a proiectelor 

studențești. 

 În cadrul studioului de televiziune au realizat practica peste 100 de studenți ai 

specializărilor Jurnalism și Comunicare și Relații Publice, chiar și în condițiile impuse de situația 

epidemiologică actuală prin implementarea unui sistem online de desfășurare a orelor de practică. 

 S-au derulat programe de voluntariat cu studenți ai UCV prin care aceștia au acumulat 

experiență profesională în domeniul televiziunii cu respectarea normelor legale în vigoare privind 

măsurile de prevenție împotriva COVID-19. Programele de voluntariat au fost concepute astfel 

încât să vină în întâmpinarea studentului fără să afecteze sau să interacționeze cu programul orelor 

de curs.   

 În cadrul programelor de practică și voluntariat s-a pus accentul pe dezoltarea 

competentelor studenților astfel încât, la terminarea fiecărui stagiu aceștia să deprindă toate 

atributele necesare pentru ca, la terminarea studiilor, să poată fi intergrați mai ușor pe piața 

muncii.   

 Pe tot parcursul anului 2021 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. 

 În cursul anului 2021, postul de televiziune a fost monitorizat, de Consiliul Național al 

Audiovizualului. Evaluarea a fost pozitivă. 

 S-a mărit aria de acoperire a posului de televiziune prin încheierea de acorduri de 

retransmisie cu radiodifuzori independenți, fără costuri din partea UCV. Astfel, dupa ce în anul 

2020 postul de televiziune a fost recepţionat în judeţul Argeş, începând din acest an, 

Teleuniversitatea Craiova se recepţionează şi în judeţul Teleorman. Astfel a fost crescut 

considerabil publicul țintă și numărul de persoane care recepționează semnalul Teleuniversitatea 

prin intermediul societăților de televiziune prin cablu. 

 În anul 2021 s-au continuat relațiile de colaborare cu instituțiile de învățământ 

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

televiziune, cu respectarea normelor de distanțare sociale.  
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PRORECTOR   5 

 

CONDUCERE OPERATIVĂ A  

CENTRULUIUNIVERSITAR 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, 

din punct de vedere academic, are în structură extensii ale următoarelor facultăți: 

 Economie şi Administrarea Afacerilor; 

 Mecanică; 

 Litere; 

 Educaţie Fizică şi Sport; 

 Drept. 

Facultatea de Mecanică are în componenţa sa 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. Situaţia financiară; 

5. Activitatea serviciului administrativ. 

 

1. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

1.1. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – CUDTS 

 

a) Studiiuniversitare de licenţă – învăţământcufrecvenţă 

 

Domeniul 

fundamental 
Domeniul de licenţă Programul de studii 

Situaţiaacreditării/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) Studiiuniversitare de masterat- învăţământcufrecvenţă 

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 

 

 

1.2. Facultatea de Mecanică: Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor 

Tehnologice – CUDTS 
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a) Studii universitare de licenţă – învăţământcufrecvenţă 

 

Domeniul 

fundamental 
Domeniul de licenţă Programul de studii 

Situaţiaacreditării 

/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 

b) Studiiuniversitare de masterat– învăţământcufrecvenţă 

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 – învăţământcufrecvenţă 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul de 

licenţă 
Programul de studii 

Situaţia 

acreditării/Anul 

Ştiinţe umaniste 

şiarte 

Ştiinţe sociale 

Limbă şi Literatură 

Limba şi literatura română – 

O limbă şi literatură modernă 

(franceză, engleză) 

Acreditat/2021 

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/2020 

1.4. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – CUDTS 

Studii universitare de licenţă – învăţământcufrecvenţă 

Domeniul 

fundamental 
Domeniul de licenţă Programul de studii 

Situaţia 

acreditării/Anul 

Cultură fizică şi 

Sport 

Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi Sportivă Acreditat/2021 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi motricitate 

specială 
Acreditat/2021 
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1.5. Facultatea de Drept  – CUDTS 

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 condiţii excelente de formare a studenţilor în cadrul a 12 domenii de 

studii de licenţă, la 12 programe de studii, 6 domenii de studii de masterat, la 7 programe de studii, 

toate acreditate.  

La nivelul Centrului Universitar din Drobeta-Tr. Severin, în anul 2021 a continuat 

implementarea proiectului ROSE, prin care a fost înființat și operaționalizat Centrul de Resurse 

și Asistență în Învățare și Formare - CRAIF-CUDTS, Acord de grant 

AG289/SGU/CI/III/18.12.2019, Schema de Granturi pentru Universități – Centre de învăţare 

(SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială. 

Scopul activităţii CRAIF-CUDTS îl constituie asigurarea condițiilor optime de studiu 

individual şi asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare, 

principalul obiectiv fiind continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale.  

 Din bugetul total al proiectului de 1.418.721 lei, cea mai mare parte din sumă, aproximativ 

85%,  a fost alocată investițiilor în infrastructura educațională a CUDTS. În acest an s-au finalizat 

aproape toate procedurile de achiziție, concretizate în: 

 Amenajarea a trei săli de curs (igenizare, schimbarea mobilierului, refacerea instalației 

electrice) și dotarea acestora cu table interactive de ultimă generație și echipamente IT în vederea 

creșterii calității activităților didactice și de cercetare; 

 Realizarea rețelei IT filară și WI-FI; 

 Semnarea contractului de achiziție pentru un simulator naval necesar pregătirii 

studenților de la programul de studii Navigație și transport maritim și fluvial (la Drobeta-Tr. 

Severin) din cadrul Facultății de Mecanică. 

 De asemenea, la nivelul a trei facultăți cu extensie la Drobeta-Turnu Severin, a continuat 

implementarea proiectelor ROSE - Scheme de granturi competitive pentru sprijin acordat 

studenților, începute în anul 2020.   

Proiectul ”Start sustenabil pentru cariere de succes”, AG362/SGU/SS/III/2020, în valoarea 

de 539.659,30 lei, beneficiar FEAA-CUDTS, al cărui scop este creșterea ratei de retenție în primul 

an de studii universitare de licență pentru studenții Facultății de Economie și Administrarea 

Afacerilor din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, a încheiat cu succes primul an 

de implementare, prin care 55 de studenți au desfășurat activități remediale, de tutorat, consiliere 

și orientare în carieră și dezvoltare personală. De asemenea, în anul 2021 au fost finalizate 

procedurile de achiziție pentru echipamentele prevăzute în proiect, amenajându-se două săli de 

curs: igenizare, schimbare mobilier, dotare cu aer condiționat, tablă magnetică, flipchart, 

videoproiector și ecran de proecție, sisteme de videoconferință, tehnică de calcul modernă.  

Proiectul “Sprijinit în facultate, inginer de calitate”, coordonat de colectivul IMST - 

CUDTS contribuie la realizarea obiectivul general al programului ROSE de reducere a 

abandonului universitar și eliminare a riscului de abandon, și totodată de creștere a ratei de 

promovabilitate pentru studenții de la Facultatea de Mecanică din cadrul Universității din Craiova. 

Obiectivele proiectului contribuie la atragerea și stimularea studenților în activități educaționale, 

sociale și ateliere de lucru în domeniul ingineriei mecanice, cu vizite de studiu în contextul 

dezvoltării personale și accesului la educație. Valoarea proiectului este de 541.807 lei. 

Acordul de grant AG365/SGU/SS/III/2020, Proiect “Împreună reușim prin sport” este 

gestionat de cadrele didactice de la FEFS pentru a sustine derularea programelor remediale la 

FEFS-CUDTS. Valoarea este în sumă de 567.860 lei, iar durata proiectului este de 24 de luni. 

Scopul proiectului ROSE este sprijinirea studenților expuși riscului de abandon în primul an de 
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studii în ciclul de licență, în depășirea lacunelor de cunoaștere specifice domeniului educației 

fizice și sportului. De asemenea, se urmărește creșterea gradului de conștientizare a studenților din 

anul I licență aflați în situație de nepromovare, privitor la importanța economică, socială și de 

împlinire profesională a carierei pentru care au optat. 

2. SITUAŢIA STUDENŢILOR 

2.1. Ciclul I - Studii universitare de licenţă 

Nr 

crt 

Facultatea/ 

Departamentul 

Buget Taxă Total 

2020 2021 
Modif 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 

1. 

Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor   

Total,  din care: 

261 271 +10 76 45 -31 337 316 -21 

Finanţe şi Bănci 69 52 -17 18 6 -12 87 58 -29 

Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
72 93 +21 26 17 -9 98 110 +12 

Management 72 103 +31 29 19 
-10 

 
101 122 +21 

Administrarea afacerilor 48 23 -25 3 3 0 51 26 -25 

2. 

Facultatea de Mecanică-

Departamentul IMST,  

Total, din care: 

292 292 0 28 30 + 2 320 322 + 2 

Ingineria si protecția mediului 

în industrie 
93 91 - 2 9 6 - 3 102 97 - 5 

Inginerie economică ind. 125 120 - 5 10 11 + 1 135 131 - 4 

Navigație și transport maritim 

și fluvial 
74 81 + 7 9 13 + 4 83 94 + 11 

3. 

Facultatea de Litere,  

Total, din care: 
187 216 +29 80 62 -18 267 278 +11 

Limba şi literatura română şi o 

Limbă şi literatură străină la 

alegere (franceză, engleză) 

86 92 +6 17 14 -3 103 106 +3 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 
101 124 +13 63 48 -15 164 172 +8 

4. 

 

Facultatea de Ed. Fizică şi 

Sport ,  

Total, din care: 

139 184 +45 161 128 -33 300 312 +12 

Educaţie fizică şi sportivă 71 109 +38 78 63 -15 149 172 +23 

Kinetoterapie şi motricitate 

specială  
68 75 +7 83 65 -18 151 140 -11 

5. 

Facultatea de Drept,     Total, 

din care: 
111 168 +57 117 63 -54 228 231 +3 

Administraţie publică 111 168 +57 117 63 -54 228 231 +3 

TOTAL studenţi la nivelul 

CUDTS (licenţă)  
990 1131 +141 462 328 -134 1452 1459 +7 

 

Din analiza datelor prezentate anterior, se observă că la nivelul ciclului de studii 

universitare de licenţă, deși a fost un an atipic datorită pandemiei, s-a înregistrat o evoluție relativ 

constantă a numărului de studenţi.  

De remarcat faptul că a crescut numărul studenților la buget întrucât la  nivelul CUDTS 

există un număr considerabil de studenți la taxă care pot ocupa la sfârșitul fiecărui an universitar 

un loc la buget datorită procedurii de redistribuire care se aplică atât la nivelul facultăților cât și la 

nivelul Universității înaintea fiecărui an universitar.   
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De menționat este și faptul că la nivelul FEAA-CUDTS, începând cu anul 2020/2021 a 

avut loc o“restructurare“ a ofertei educaționale, în sensul eficientizării programelor de studii, 

astfel încât se observă o realocare a numărului de studenți între programele de studii. 
 

2.2. Ciclul II – Studii universitare de masterat 

Nr  

crt 
Facultatea/ Departamentul 

Buget Taxă Total 

2020 2021 
Modif 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 

1. 

Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor   

Total,  din care: 

113 120 +7 120 127 +7 233 247 +14 

Management Contabil, 

Expertiză şi Audit 
44 53 +9 33 39 +6 77 92 +15 

Managementul 

Organizaţiei 
38 49 +11 69 80 +11 107 129 +22 

Administrarea Afacerilor în 

Turism, Comerţ şi Servicii 
31 18 -13 18 8 -10 49 26 -23 

2. 

Facultatea de Mecanică, 

Departamentul IMST, 

Total, din care: 

125 124 - 1 13 6 - 7 138 130 - 8 

Ingineria şi managementul 

calităţii 
44 45 + 1 3 2 - 1 47 47 0 

Managementul sistemelor 

logistice 
41 40 - 1 4 0 - 4 45 40 - 5 

Managementul mediului si 

dezvoltare durabila 
40 39 - 1 6 4 - 2 46 43 - 3 

3. 

Facultatea de Litere, Total, 

din care: 
39 38 -1 40 41 +1 79 79 0 

Consiliere educaţională şi 

dezv. carierei 
39 38 -1 40 41 +1 79 79 0 

Total studenţi la nivelul CUDTS 

(master)  
277 282 +5 173 174 +1 450 456 +6 

 

Prin urmare, la nivelul CUDTS, se constată o creștere nesemnificativă (1,33%) a numărului 

de studenţi din ciclul II de studii universitare. Pe ansamblu,în acest an, pierderile de studenți de la 

Facultatea de  Mecanică (-8) fiind compensate, întro mare măsură de creșterea solicitărilor de la 

FEAA (+14). 

De precizat este și faptul că la nivelul FEAA-CUDTS, începând cu anul 2021/2022, și la 

nivelul ciclului II, a avut loc o “restructurare“ a ofertei educaționale, în sensul eficientizării 

programelor de studii, astfel încât se observă o realocare a numărului de studenți între programele 

de studii, facultatea alegând să păstreze în “ofertă“ două programe de studii care s-au dovedit 

foarte attractive în ultimii ani. 

Menționăm că în anul univ. 2020/2021 un număr de 20 de locuri alocate inițial masteratului 

LMD a fost repartizat la o structură nouă înființată de masterat didactic la Craiova. Putem spune 

că în acestă situație Facultatea de Litere nu a înregistrat pierderi.  
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2.3. Situaţia centralizată a studenţilor CUDTS 

 

 

Buget Taxă Total 

2020 2021 
Modif. 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 
2020 2021 

Modif. 

abs. 

Total studenţi la licenţă 990 1131 +141 462 328 -134 1452 1459 +7 

Total studenţi la master 277 282 +5 173 174 +1 450 456 +6 

Total studenţi CUDTS  1267 1413 +146 635 502 -133 1902 1915 +13 

 

La nivelul CUDTS se constată, și în acest an, o ușoară creştere a numărului total de 

studenţi datorată, îndeosebi, creşterii numărului de studenţi de la ciclul de studii universitare de 

licență, la buget. 

În altă ordine de idei, putem evidenția faptul că la nivelul CUDTS există un “număr” 

relative stabil de absolvenți de liceu care aleg să-și continue studiile universitare la programele de 

studii de la Drobeta-Tr.Severin și, de asemenea, un “număr” relativ constant de absolvenți ciclul I 

de studii universitare, atât din Drobeta-Tr.Severin cât și din alte centre universitare, care consideră 

“atrăgătoare” prin prisma competențelor pe care le furnizează programele de studii universitare de 

master de la CUDTS. 
 

Evoluția studenților în perioada 2016-2021 se poate observa din graficul de mai jos. 

 

 
 

 

La o analiză mai atentă, putem afirma faptul că în ceea ce privește CUDTS putem vorbi de 

o stabilitate și chiar ușoară creștere a numărului de studenți atât la ciclul licență cât și la ciclul 

master. 

Acest fapt trebuie corelat cu resursa umană a CUDTS care, așa cum s-a văzut în ultimii 

ani, s-a ajustat firesc, pe cale “naturală“, prin ieșiri din system datorită pensionării și noi intrăr în 

sistem numai acolo unde a fost absolute necesar.  

 

 

3. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

NEDIDACTIC 

 

3.1. Personal didactic 
 

 În categoria, personal didactic, la nivelul CUDTS, în anul 2021, regăsim 65 cadre didatice 

astfel: 

 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - CUDTS are un număr de 22 cadre 

didactice titulare cu următoarea structură: 1 profesor; 12 conferenţiari; 9 lectori. Toate cadrele 

didactice au titlul ştiinţific de doctor. 
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 Facultatea de Mecanică – Departamentul IMST, CUDTS are un număr de 21 cadre 

didactice titulare cu următoarea structură:  3 profesori, 7 conferenţiari, 11 şefi lucrări/lectori toate 

cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor. 

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

structură: 1 profesor; 2 conferenţiari; 6 lectori; 3 asistenţi, dintre care 11 cadre didactice au titlul 

ştiinţific de doctor și un asistent este doctorand. 

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- CUDTS are 7 cadre didactice titulare cu titlul 

ştiinţific de doctor (2 conferențiari și 3 lectoriși 2 asistenți) cu norma de bază constituită numai din 

activitate didactică la CUDTS. Activitatea didactică la cele două programe de studii de la FEFS-

CUDTS este completată de cadre didactice cu norma de bază alcătuită din ore curs şi seminar atât 

la Craiova cât şi la CUDTS. 

 Facultatea de Drept - CUDTS, are 3 cadre didactice titulare cu titlul ştiinţific de doctor 

(3 lectori) cu norma de bază constituită numai din activitate didactică la CUDTS. Activitatea 

didactică la programul de studii de la Drept-CUDTS este completată de cadre didactice cu norma 

de bază alcătuită din ore curs şi seminar atat la Craiova cat şi la CUDTS. 
 

Nr 

crt 
Facultatea/Departamentul 

Profesori Conf. 
Lectori/ 

Şefi lucrări 
Asistenţi Total 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 
Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor 
1 1 12 12 9 9 0 0 22 22 

2 

Facultatea de Mecanica / Dep.de 

Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice 

3 3 7 7 11 11 0 0 21 21 

3 Facultatea de Litere 1 1 2 2 6 6 2 3 11 12 

4 
Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport 
0 0 2 2 3 3 0 2 5 7 

5 Facultatea de Drept 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 

Total 5 5 23 23 32 32 2 6 62 65 

 

În ceea ce priveşte resursa umană – numărul cadrelor didactice ale Facultății de Economie 

și Administrarea Afacerilor și ale Facultății de Mecanică, în anul 2021, s-a menținut la același 

nivel ca în anul 2020. 

În schimb, la Facultatea de Litere - CUDTS,  înregistrăm o intrare în sistem a unui asistent 

în domeniul științelor educației, lucru necesar deoarece în anii anteriori s-au pensionat mai multe 

cadre didactice din acest domeniu. 

De asemenea, și la FEFS - CUDTS s-a mărit numărul cadrelor didactice cu doi asistenți. 

Pe ansamblul Centrului Universitar  Drobeta-Tr. Severin, resursa umană cadre didactice a 

crescut cu 3 cadre didactice, în strânsă corelație cu politica de personal a UCV.  
 
 

3.2. Personal didactic auxiliar şi nedidactic 
 

 

 Buna desfășurare a activității didactice și de cercetare a fost asigurată, în anul 2021, și de 

cele 31 persoane care activează ca și personal didactic auxiliar și nedidactic la CUDTS, în 

următoarea structură: 
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Nr. 

crt. 
Funcția 2020 2021 Modificări 

1. Personal didactic auxiliar: 16 15 -1 

- secretar facultăți 8 7 -1 

- bibliotecar 3 3 0 

- tehnicieni laborator IMST 2 2 0 

- personal navă 3 3 0 

2. Personal nedidactic: 16 16 0 

-șef serviciu administrativ 1 1 0 

-administrator financiar 3 3 0 

-economist contabilitate 1 2 +1 

-casier 0 0 0 

-muncitori 6 5 -1 

-îngrijitori 5 5 0 

 TOTAL 32 31 -1 
 

În ceea ce privește personalul didactic auxiliar și nedidactic, resursa umană s-a diminuat cu 

o persoană.  
 

4. SITUAŢIA FINANCIARĂ 
 

În tabelele de mai jos este prezentată situaţia financiară în anii 2021și 2020: 
 

Situatia cheltuielilor de funcționare (Facultati+administrative) 

Nr 

crt 

Explicatii Cheltuieli 

2021 (lei) 

Cheltuieli 

2020 (lei) 

Modificare 

2021-2020 

(lei) 

1. Materiale auxiliare 379,28 - 379,28 

2. Combustibil incalzire spatiii învat., imobil str.Traian 91695,30 165512,90 -73817,60 

3. Combustibil auto 7018,64 7848,57 -829,93 

4. Piese auto (anvelope) 360,00 2300,92 -1940,92 

5. Materiale consumabile (rechizite, mat.curatenie,s.a.) 23482,39 19367,43 4114,96 

6. Energia termica (incalzire immobile str.Calugareni) 60335,92 184340,87 -124004,95 

7. Apa canal 11408,13 12532,11 -1123,98 

8. Energie electrica 45719,47 68884,93 -23165,46 

9. Salubritate 10208,16 6136,35 4071,81 

10. Materiale intretinere si reparatii 7056,09 17529,01 -10472,92 

11. Cheltuieli telefon si internet-RDS 17983,10 17735,10 248,00 

12. Servicii paza 357376,56 350821,62 6554,94 

 TOTAL 633023,04 853009,81 -219986,77 
 

Datorită contextului pandemic în care s-a desfășurat activitatea didactică (exclusiv online), 

în anul 2021, s-a schimbat și structura cheltuielilor, economii consistente făcându-se la 

combustibilul pentru încălzire spații de învățământ din Str. Traian, nr. 277A și la energia termică 

din Str. Călugăreni, nr.1. Peste 23 mii lei au fost economisiți și la capitolul energie electrică. 

Pandemia a fost cea care a generat creșterea cheltuielilor cu materialele de curățenie.  

Pe ansamblu, au fost înregistrate economii de peste 219 mii lei. 
 

Situatia încasărilor în anul 2021 comparativ cu anul 2020 
 

Nr. 

crt. 

 

Explicații 

Valoare încasări 

2020 (lei) 

Valoare încasari 

2021(lei) 

Modificare 

(lei) 

1. Taxe școlarizare 1.937.529,96 1.622.675,00 -314.854,96 

2. Alte venituri (taxe înscriere, înma-

triculare, reînmatriculare, restanțe, etc) 

 

280.940,00 

 

225.527,50 

 

-55.412,50 

 TOTAL 2.218.469,96 1.848.202,50 -370.267,46 
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În anul 2021, la nivelul CUDTS a scăzut numărul studenților la taxă cu 133, lucru reflectat 

și în scăderea încasărilor din taxele de școlarizare. 

Pe ansamblul CUDTS, însă, faptul că numărul studenților de la buget a crescut, prin 

redistribuire, cu 146 a adus un plus prin prisma finanțării totale.  

 

5. 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 (propietatea 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 și 

de gestiune (3 administratori) a căror principală atribuție este de a asigura gestiunea bunurilor și 

imobilelor aflate în cadrul CUDTS precum și coordonarea și conducerea activității administrative 

a unui număr  de  10  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, 

aviziere şi alte obiecte de mobilier).  

În clădirea din strada Călugăreni, nr.1, corpul A, s-au făcut reparații la acoperiș, reparații 

sanitare, s-au amenajat sălile executându-se reparații interioare prin turnat șapă autonivelantă în 

sala A3, vopsit calorifere, instalat rețea wireless și electrică pentru sălile proiect CRAIF A1, A18, 

A19, reparații uși și ferestre, șlefuit parchet de lemn și lăcuit cu trei straturi, amenajări interioare 

cu mobilier nou, cu bănci, scaune și catedre. 

În corpul B din strada Călugăreni, s-au executat lucrări de renovare prin înlocuire  parchet 

laminat cu gresie, gleturie și șlefuire pereți interiori, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă albă, 

reparații instalații sanitare. 

În clădirea din strada Traian, nr. 277A, s-au efectuat lucrări de reparaţii prin vopsirea 

ferestrelor exterioare cu vopsea pe baza de ulei, vopsire gard exterior.  

 La această clădire s-au efectuat lucrări de întreţinere la rezervorul de motorină, lucrări de 

reparaţii la instalaţia de încălzire, s-au confectionat, lacuit şi înlocuit șezuturile băncilor exterioare 

din parcul Centrului Universitar şi gardul împrejmuitor, reparații acoperiș.   

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 utilități, repartizarea pe beneficiari a cheltuielilor în baza 

confirmărilor serviciilor și comunicarea lunară a situațiilor către beneficiari; 

 asigurarea mentenanţei clădirilor ce fac parte din patrimoniul universităţii; 

 asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 asigură managementul situaţiilor de urgenţă privind apărarea împotriva incendiilor, 

protecţia civilă, securitatea şi sănătatea în muncă. 

 

Biroul Contabilitate - Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin - reprezintă 

structura care gestionează activitățile de contabilitate și casierie din Centrul Universitar Drobeta- 

Tr.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, lucru realizat de către unul 

dintre administratorii de patrimonio prin extinderea atribuțiilor din fișa postului. 
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PRORECTOR 6 

 

INFORMATIZARE ȘI FONDURI EUROPENE 
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DEPARTAMENTUL FONDURI EUROPENE 

 

În decursul anului 2021, prin 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, pe parcursul 

anului 2021, nefiind vreo contestație referitoare la această activitate.  

În anul 2021 ca urmare a participării la discuțiile preliminare demarării PNRR 

Universitatea din Craiova a transmis informațiile necesare înscrierii proiectului Parc tehnologic IT 

– S200 în prioritățile acestui program. 

Totodată, ca urmare a discuțiilor avute cu ADR SV Oltenia au fost cuprinse 33 de 

propuneri de proiecte ale Universității din Craiova, care să fie incluse în Portofoliu de proiecte de 

specializare inteligentă al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

În cadrul Universitatii din Craiova, pe parcursul anului 2021 s-au derulat următoarele 

proiecte finantate din diverse programe: 
 

Tip Proiect 
Proiecte 

derulate 

Proiecte 

admise la 

finantare 

Proiecte 

în 

evaluare 

Programul Operațional Competitivitate (POC) 8 3 1 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 9  1 

Fond de Dezvoltare Institutionala 6   

POIM 
 

 2 

ROSE – Scoli de vara 11   

ROSE – Necompetitive /Competitive 16   

ROSE – Centre de invatare 2   

Proiecte finantate din Programul Operational Regional (POR) 5 1  

TOTAL 57 4 4 
 

 PROIECTE DERULATE DE-A LUNGUL ANULUI 2021: 

  Programul Operaţional Competitivitate  – 11  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 

SMIS 

105687 

2.  SISTEM DE TRACŢIUNE INTELIGENT, EFICIENT ENERGETIC PENTRU NOI 

GENERAŢII DE MAŞINI FEROVIARE UŞOARE 

SMIS 

106021 

3.  CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE CUNOŞTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI 

INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR 

INDUSTRIALE (TISIPRO) 

SMIS 

105736 

4.  CONSOLIDAREA CAPACITATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN IMAGISTICA 

SI TEHNOLOGIE AVANSATA PENTRU PROCEDURI MEDICALE MINIM 

INVAZIVE 

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 

SMIS 

106020 

6.  CRESTEREA  CAPACITATII  DE  CERCETARE  A  UNIVERSITATII DIN CRAIOVA  

PRIN  INVESTITII  ÎN  INFRASTRUCTURI  DE  TIP CLOUD  SI  BIG DATA. 

SMIS 

124488 

7.  INOVAREA LOCOMOTIVEI ELECTRICE  LEMA  IN SCOPUL CRESTERII  

EFICIENTEI  ENERGETICE 

SMIS  

121863 

8.  HUB-UCV - CENTRU SUPORT PENTRU PROIECTE CD INTERNAŢIONALE 

PENTRU REGIUNEA OLTENIA 

SMIS  

107885 
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Proiecte finanţate prin FSI prin CNFIS (Consiliul National de Finantare  

a Invatamantului Superior) – 6 proiecte: 

 
 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  

PROGRAM DE EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ, 

ÎN VEDEREA MENȚINERII SUSTENABILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR 

DIN CADRUL S.E.U.A. A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. E.D.A.- 

S.E.U.A. 

CNFIS-FDI-2021-0120 

2.  

ÎNTREȚINEREA INFRASTRUCTURII DE SUSȚINERE A 

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL IRIGAȚIILOR LA 

UCV-SCDA CARACAL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR 

PROFESIONALE ALE STUDENȚILOR 

CNFIS-FDI-2021-0126 

3.  

SERVICII COMPLEXE DE PROMOVARE, CONSILIERE ȘI 

MENTORAT, ÎN CONTEXT EDUCAȚIONAL ACTUAL, ÎN VEDEREA 

SPORIRII ACCESULUI LA OFERTA EDUCAȚIONALĂ A 

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, ELEVILOR PROVENIȚI DIN MEDII 

DEZAVANTAJATE 

CNFIS-FDI-2021-0297 

4.  
MECANISME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

PRIN DIGITALIZARE ȘI INOVARE ACADEMICĂ - CED-UCV 

CNFIS-FDI-2021-0301 

5.  
NOI METODE ȘI INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE A 

COMPONENTEI DE INTERNAȚIONALIZARE ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA" (RELINT) 

CNFIS-FDI-2021-0429 

6.  
DIGITALIZAREA SI ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE 

CERCETARE DIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

(DIGIRESEARCH) 

CNFIS-FDI-2021-0527 

 

  

Proiecte școli de vară ROSE competitive – 11  proiecte: 

 

Nr. 

crt 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  
ADOLESCENȚA - RESPONSABILITĂȚI  ȘI CERTITUDINI  

ÎN  VIZIUNEA  DREPTULUI 
AG 108/ SGU/PV/24.04.2019 

2.  F.A.C.E.YOUR FUTURE! –TRĂIEȘTE VIAȚA DE STUDENT! AG 112/ SGU/PV/25.04.2019 

3.  FIE: O VARĂ ÎN STUDENȚIE AG 109/ SGU/PV/24.04.2019 

4.  ÎMPREUNĂ ÎN EDUCAȚIE– ÎMPREUNĂ SPRE SUCCES AG 138/ SGU/PV/13.05.2019 

5.  ALEGE SĂ ÎNVEȚI PENTRU VIITORUL TĂU AG 113/ SGU/PV/25.04.2019 

6.  SPORTUL – FACTOR MOTIVAȚIONAL PENTRU SUCCES AG 304/SGU/PV/III/18.06.2020 

7.  VARA EXPERIMENTULUI LA ȘTIINȚE     AG 302/SGU/PV/III/18.06.2020 

8.  „ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE” – ACS AG 301/SGU/PV/III/18.06.2020 

9.  ÎNVAȚĂ PENTRU SIGURANȚA VIITORULUI TĂU AG 305/ SGU/PV/III/18.06.2020 

10.  VIITOR STUDENT  AG 303/SGU/PV/III/18.06.2020 

11.  
SĂ DESCOPERIM  VIATA DE STUDENT LA 

HORTICULTURĂ 
AG 337/SGU/PV/III/26.06.2020 

  

 

 

 

 



85  

Proiecte ROSE necompetitive/competitive - 16 proiecte: 

Nr.

crt Titlul proiectului Cod proiect 

1.  STUDET AZI, INGINER MÂINE! - SAIM AG254/SGU/NC/II 

2.  ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR PRIN EDUCAȚIE - IVE AG255/SGU/NC/II 

3.  CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL ALĂTURI DE NOI - COVIAN  AG257/SGU/NC/II/ 

4.  POT MAI MULT, DECI NU RENUNȚ! AG193/SGU/NC/II 

5.  EDUCAȚIE JURIDICĂ PENTRU VIITOR - EJV AG171/SGU/NC/II 

6.  ÎMPREUNĂ ÎN EDUCAȚIE, ÎMPREUNĂ SPRE SUCCESS!- IES AG256/SGU/NC/II 

7.  
PROIECT CADRU DE RETENȚIE A STUDENȚILOR DIN 

DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE - PROSEC 
AG253/SGU/NC/II 

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

9.  
EDUCAȚIE PENTRU VIITOR: MISIUNE, RESPONSABILITATE  

ȘI CONTINUITATE - EVMRC 
AG197/SGU/NC/II 

10.  ”EDUCAȚIE JURIDICĂ PENTRU VIITOR” (E.J.V.) AG 171/SGU/NC/II 

11.  
"EDUCATIE PENTRU VIITOR: MISIUNE, RESPONSABILITATE 

SI CONTINUITATE" 
AG 197/SGU/NC/II 

12.  START SUSTENABIL PENTRU CARIERE DE SUCCES AG362/SGU/SS/III/10.09.2020 

13.  "REUȘIM ÎMPREUNĂ PRIN SPORT!" AG 365/SGU/SS/III 

14.  RĂMÂNEM ÎMPREUNĂ LA ȘTIINȚE (RIST) AG361/SGU/SS/III 

15.  PRO-EDUCAȚIE, PRO-MEDIA (PROMED) AG 371/SGU/SS/III 

16.  SPRIJINIT IN FACULTATE, INGINER DE CALITATE AG364/SGU/SS/III 
 

PROIECT ROSE - Centru de Invatare – 2 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 

2.  CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI 

FORMARE (CRAIF-CUDTS) la CENTRUL UNIVERSITAR 

DROBETA-TURNU SEVERIN 

AG289/SGU/CI/III/18.12.2019 

 

Programul Operațional Capital Uman – 9 proiecte 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ – SISTEM DE EDUCAŢIE 

SUPERIOARĂ ŞI DE FORMARE PENTRU PIAȚA MUNCII DIN ROMÂNIA 

PRIN ACORDAREA DE BURSE PENTRU DOCTORANZI ŞI CERCETĂTORI 

POSTDOCTORAT SI IMPLEMETAREA DE PROGRAME DE FORMARE 

ANTREPRENORIALA INOVATIVE 

SMIS 123990 

2.  STUDENT ANTREPRENOR IN CADRUL FACULTATII DE 

AGRONOMIE 
SMIS 125095 

3.  STUDENT ANTREPRENOR IN CADRUL FACULTATILOR DE STIINTE SI 

INGINERIE 
SMIS 125094 

4.  STUDENT ANTREPRENOR IN CADRUL FACULTATILOR DE ECONOMIE 

SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SI HORTICULTURA 
SMIS 125093 

5.  CRESTEREA CALITATII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE 

PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE SI PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE IN RANDUL STUDENTILOR - PROFORM 

SMIS 124981 

6.  STUDENT ANTREPRENOR IN CADRUL FACULTATILOR DE STIINTE 

SOCIALE, LITERE SI GEOGRAFIE 
SMIS 124958 

7.  SPRIJIN LA ÎNCEPUT DE CARIERĂ PENTRU STUDENȚII 

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 

SMIS 133461 

8.  EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE PRIN STAGII DE PRACTICĂ PENTRU 

STUDENȚI DIN DOMENIUL DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” 

SMIS 132662 

9.  ”STAGII DE  PRACTICA INOVATIVE SI INTERDICIPLINARE” SMIS 132565 
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Proiecte Programul operațional regional – POR – 5 proiecte 

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 

SMIS 119835 

2.  

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – CORPURI 

D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC 

SMIS 123507 

3.  

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCATIONALE DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN CRAIOVA, 

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CAMIN STUDENTESC IN SPATII 

PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE 

SMIS 125267 

4.  

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” 

SMIS 123541 

5.  

REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP 

C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11 FACULTATEA DE EDUCATIE 

FIZICA SI SPORT 

SMIS 121530 

 

 

PROIECTE ADMISE LA FINANTARE 

         (derularea activităților urmând a începe în 2022) 

  Proiecte POR – 1 proiect 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – CORPURI 

G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) SI K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC 

SMIS 123506 

 

Programul Operaţional Competitivitate – 3 proiecte  
 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  SISTEM MODULAR INTELIGENT DE CALIBRARE/VERIFICARE 

METROLOGICA A PARAMETRILOR DE TIMP SI DISTANTA PENTRU 

TRANSPORTUL URBAN, CU ASISTENTA ROBOTIZATA SI 

FUNCTIONALITATI IOT – SMARTTEST 

SMIS  121456 

2.  CERT ENTTRUST – SOLUTII SI TEHNOLOGII INOVATIVE BAZATE PE 

SERVICII SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PENTRU INTREPRINDERE 

DIGITALĂ 

SMIS  120269 

3.   SANSE EGALE PENTRU E-EDUCATIE DE CALITATE SMIS 149656 

 

PROIECTE ÎN EVALUARE: 

Programul Operațional Competitivitate (POC) – 1 proiect 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  TEHNOLOGII INOVATIVE IN AGRICULTURA DE PRECIZIE - INTPA SMIS 122066 
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  Proiecte Programul Operaţional Infrastructură Mare - POIM – 2 proiecte 

Nr. 

crt 
Titlul proiectului Cod proiect 

1.  

REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0010 BISTRET SI 

REZERVATIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRANIC-2.391 SI 

PADUREA ZAVAL IV.33 

SMIS  150549 

2.  EDUCATIE ANGAJANTA SI RESPONSABILA SMIS 145382 

 

Programul Operațional Capital Uman – 1 proiect 

 
Nr. 

crt. 
Titlul proiectului Cod proiect 

1. PERFORMANTA IN CERCETARE SMIS 153178 

 

 

 

SERVICIUL DE INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII 

 

 Misiuni îndeplinite de personalul S.I.C.: 

- proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor pentru 

gestionarea bazelor de date educaţionale şi administrative din mediul academic; 

- întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a Universităţii 

şi a conexiunilor la Internet; 

- instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor din dotarea S.I.C. şi a 

serviciilor administrative care folosesc tehnică de calcul; 

- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice, 

administrarea noului site web al universităţii şi întreţinerea vechiului site; 

- actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de Rectorat 

şi alte departamente şi servicii; 

- asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăţilor şi departamentelor din 

Universitate pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţională a reţelelor din dotarea acestora; 

- asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenţilor în vederea utilizării 

calculatoarelor şi a serviciilor de internet; 

- asigurarea de consultanță personalului UCv în vederea utilizării aplicațiilor informatice 

proiectate de S.I.C. ; 

- servicii de mentenanță și upgrade pentru computerele și echipamentele periferice, aflate 

în dotarea facultăților din cadrul UCv (instalări sisteme de operare și software cu licență, 

devirusări computere, salvare date – back-up, instalări imprimante și scannere, etc.). 

 Activitatea depusă a urmărit obiectivele propuse şi este detaliată în cele ce urmează. 
 

I. Dezvoltare infrastructură şi reţea: 

1. Activităţi curente: 

 Întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calculatoare a clădirii 

centrale, 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. 
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 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) 

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 90 TB, cu o memorie de 

492 GB, 80 de nuclee de procesor și cuprinde 47 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. 

- Servicii de mentenanță și upgrade pentru computerele și echipamentele periferice, aflate în 

dotarea facultăților din cadrul UCv (instalări sisteme de operare și software cu licență, devirusări 

computere, instalări imprimante și scannere, etc.) ; 

- Implementarea unei soluții IDS/IPS pentru securizarea rețelei UCV (sistemul blochează în timp 

real traficul de internet nedorit) 

-    Implementarea unei soluții de securizare a traficului de poștă electronică (e-mail) acesta fiind 

scanat în ambele sensuri pentru viruși și spam. 

-    Implementarea unei soluții securizate pentru acces VPN în reteaua S.I.C. 

-    Implementarea unei soluții de backup pentru întreg cluster-ul de servere S.I.C. 

-    Monitorizare în timp real a funcționării echipamentelor de rețea precum și actualizarea 

firmware-ului fiecărui echipament. 

-    Servere și mașini virtuale mențiunte în permanență la ultima versiune de soft. 
 

II. Dezvoltare şi întreţinere aplicaţii software: 

1. Activităţi curente: 

 Întreţinere, administrare şi supervizare a aplicaţiilor dezvoltate de personalul S.I.C.: 

- Evidenţa Studenţilor: 

 configurare şi întreţinere structură pentru anul universitar 2021-2022; 

 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, 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 2020-2021, respectiv 

pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022; 

 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); 
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 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. 

 au fost actualizate conturile de e-mail pe serverul webmail al universităţii. 

 

2. Dezvoltare de aplicaţii: 

 Evidența Studenților: 

- Modificare aplicație de admitere pentru funcționarea în variantă de admitere unică, gestionată de 

personalul S.I.C. 

- Adăugare de facilități în aplicație, la solicitarea secretariatelor / conducerii universității: 

 Crearea modulului de generare și gestionare a adeverințelor de absolvire. 

 Gestiunea tipurilor de acte de studii. 

 Asocierea legilor învățământului cu programele de studii din Ucv. 

 Crearea subtipurilor de cicluri de studii, în vederea corelării cu aplicațiile ANS și RMU. 

- Modificarea actelor emise de Universitatea din Craiova în concordanță cu ordinele emise de 

Ministerul Educației (diplome, certificate, adeverințe, suplimente la diplomă, foi matricole). 

- Emiterea și înregistrarea automată a adeverințelor de studii în Registrul Unic Electronic al 

Universității din Craiova (RUE-UCv). 

 Portal web 

- Modificarea modulului de admitere pentru funcționarea în variantă online ca admitere unică. 

- Crearea modulului pentru înmatricularea automată a studenților UCv în portalul RMU. 

 Site web: 

- S-a actualizat site-ul web www.ucv.ro prin: 

 modificarea meniului principal în concordanţă cu cererile conducerii Universităţii; 

 actualizarea variantei în limba engleză; 

III. Alte activităţi: 

1. Centralizarea, actualizarea și verificarea informațiilor referitoare la studenții și absolvenții 

Universității din Craiova în platforma națională de colectare a datelor statistice pentru 

învățământul superior (ANS). 

2. Actualizarea datelor în Registrul Matricol Unic din România (RMUR) (înmatriculare, 

promovare, înscriere în an, absolvire, exmatriculare, transfer). 

http://www.ucv.ro/
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3. Personalul S.I.C. a participat activ la sesiunea de admitere 2021, licenţă, master și doctorat, 

prin asigurarea de suport tehnic referitor la procesul de admitere. 

4. Întocmirea de rapoarte statistice pe temele solicitate de Rectorat, bazându-se pe informaţiile 

din bazele de date. 

5. Au fost furnizate informaţii din baza de date Evidenţa Studenţilor sub forma solicitată de 

servicii conexe (CCOC). 

6. Acordarea de asistenţă tehnică în utilizarea programelor implementate. 

7. Suport on-line în utilizarea programelor implementate pentru toate locaţiile universităţii. 

8. Asigurarea de consultanţă pentru proiectarea paginilor web. 

9. Asigurarea de consultanţă şi suport pentru realizarea materialelor documentare şi de promovare 

a diverselor evenimente şi activităţi academice. 

10. Arhivarea electronică a bazelor de date. 

11. Perfecţionarea personalului prin asimilarea unor: 

 platforme noi (sisteme de operare, medii de lucru); 

 tehnici de programare noi. 

 


