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PRORECTORAT 4 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 
  

 

Structură 

Pentru a răspunde acestor imperative, Prorectoratul RIIA s-a constituit într-o 

structură complexă, capabilă să concretizeze liniile strategice stabilite în Planul strategic al 

UCv (2012-2016), în Planul operaţional al UCv pentru anul 2014 şi în Indicatorii de 

performanţă stabiliţi de Rectorul UCv.  

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

1. Preambul 

Procesul de internaţionalizare este una dintre axele prioritare ale Universităţii din 

Craiova şi se concentrează asupra consolidării, extinderii şi valorificării relaţiilor 

Universităţii cu parteneri internaţionali, în scopul accentuării vizibilităţii la nivel european şi 

mondial, al dezvoltării cooperării interinstituţionale şi al asigurării şi perfecţionării calităţii 

procesului educaţional şi ştiinţific. 

Acesta este realizat prin participarea la programele de cooperare europeană şi euro-

atlantică, continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale sau 

colaborarea cu ambasade, organizaţii de tip Agence Universitaire de la Francophonie, British 

Council, Institutul Cultural Francez. 

Strategia internaţionalizării vizează deopotrivă, consolidarea poziţiei Universităţii din 

Craiova în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, creşterea 

performanţelor academice prin deschiderea constantă către valorile educaţionale, ştiinţifice, 

culturale mondiale.  

 

2. Activităţi desfăşurate în cadrul DRI  în anul universitar 2012-2013 

 

2.1. Elaborarea de materiale 

 

Materiale de lucru 

 Redactarea şi aprobarea Procedurilor pentru mobilităţile Erasmus şi non-

Erasmus 

 Contract de Cazare pentru camin si pentru apartamentul de protocol al UCv- 

definitivarea formei contractului şi traducerea acestuia în limba engleză; 

 Foaie Matricolă în limba engleză pentru incoming students şi crearea 

registrului pentru evidenţa studenţilor Erasmus; 

Materiale promoţionale 
  

 Publicitate în Anuarul AUF; 
 

 

 

 

 

 

 Flyer TOP 15 reasons to study at 
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the UCv  

 

 

 

 

 

 

 

 Mini-broşura UCv 

 Mini-broşura cercetare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flyer grup Facebook Erasmus – Craiova 
 

 

 

 

 

 

 Flyer concurs My Erasmus Story 

 Diplome pentru stagiile FLE organizate de CRU,  

 Afiş Erasmus+ 

 Afişe pentru mediatizarea evenimentelor internationale de la UCv 

 Traducerea în limba engleză a rubricii Relaţii Internaţionale de pe site-ul 

www.ucv.ro (publicarea online este prevazută pentru luna aprilie 2014); 

 

2.2. Implicare DRI în acţiuni ale UCv de asigurare a vizibilităţii naţionale şi 

internaţionale 

DRI s-a implicat în toate activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie 

la creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 
 

2.2.1. Cursuri de vară de limba română 

DRI a fost co-organizator al Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi, ediţia 2013. 

Universitatea din Craiova a organizat 15 ediţii ale Cursurilor de Vară Constantin 

Brâncuşi până în anul 2013, în vederea promovării pe plan internaţional a valorilor 

româneşti, dar şi ca urmare a creşterii intersului pentru limba, 

cultura şi civilizaţia românească. Cursurile de vară se adresează 

romaniştilor (profesori, cercetători, traducători, studenţi), precum şi 

tuturor celor interesaţi de cunoaşterea spiritualităii româneşti. 

Organizarea cursurilor este structurată pe trei niveluri (începători, 

mediu, avansat), având ca scop învăţarea limbii române şi/sau perfecţionarea cunoştiinţelor 

dobândite anterior. Ultima ediţie a Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi s-a desfăşurat la 

Craiova în perioada 22 iulie - 10 august 2013. La aceasta au luat parte 24 de studenţi din ţări 
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precum Franţa, Italia, Germania, Belgia Valonă, Turkmenistan, Bulgaria, Serbia, Cehia şi 

Slovacia. 
 

2.2.2. Deschiderea Centrului de limbă şi cultură poloneză  

DRI a contribuit la organizarea evenimentului prilejuit de deschiderea oficială a 

Centrului de limbă şi cultură poloneză a avut loc pe data de 22 

ianuarie 2014 la sediul Bibliotecii din Cartierul Lăpuş, Strada 

Tehnicii. 

Universitatea din Craiova recunoaşte importanţa contactului 

direct cu vorbitori nativi de limbă străină şi investeşte constant în 

crearea de noi oportunităţi în acest sens. Pe baza acordurilor bilaterale 

sau a participării la programe internaţionale de cooperare academică, 

Universitatea din Craiova poate să trimită lectori de limbă şi civilizaţie românească la 

universităţile partenere şi să primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Acestea sunt 

o componentă importantă a procesului de internaţionalizare al Universităţii din Craiova, 

jucând un rol important în ceea ce priveşte îndepărtarea barierelor culturale şi familiarizarea 

tinerilor studenţi cu aspecte mai mult sau mai puţin cunoscute, specifice unei civilizaţii 

străine.  

Înfiinţarea acestui centru se înscrie în strategia Universităţii din Craiova de cooperare 

internaţională, de încurajare a schimburilor culturale şi lingvistice, de promovare a limbilor 

străine. Centrul are ca obiectiv  promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei poloneze prin 

activităţi diverse realizate cu sprijinul nemijlocit al Ambasadei Republicii Polone  la 

Bucureşti. 

La acest eveniment au participat oficialităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, 

precum şi conducerea Universităţii din Craiova. 
 

2.2.3. Conferinţe internaţionale 

 Prelegerea şi expoziţia În ritmul epocii – Viaţa Kazimierei Iłłakowiczówna, 

organizate în parteneriat cu Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Prelegera a fost susţinută de 

Radosława Janowska-Lascar, pe data de 4 aprilie 2013, în Sala Albastră şi a 

vizat relaţiile româno-polone; 

 

 

 

 

 Conferinţele Jean Louvet – Son époque et son œuvre, Jean Louvet - L’œuvre 

et sa mise en scène, Jean Louvet et Georges Simenon, susţinute de Vincent 

Radermecker de la Arhivele Muzeului Literaturii din Bruxelles, Belgia, pe 

datele de 3 şi 4 decembrie 2013; 

 Conferinţa Cultural identity and media use: Korean wave a 

new communication order, susţinută de Sunny Yoon, 

profesor universitar în cadrul Departamentului de Media şi 

Comunicare de la Universitatea Hanyang, Coreea de Sud, 

totodată şef al secţiei de Cultură Vizuală a Asociaţiei 

Internaţionale Pentru Media şi Cercetare Comunicaţională  (IAMCR) şi şef al 
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Seţiei Media a Societăţii Coreene pentru Jurnalism şi Comunicare (KSJCS), 

de pe 16 iulie 2013 
 

2.2.4. Evenimente internaţionale 

 Organizarea întâlnirii bursierilor Ministerului Afacerilor Externe, organizată 

în cooperare cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, la care au fost 

prezenţi toţi studenţii străini de la Anul pregătitor de Limba Română şi 

reprezentanţi ai Ministerului; 

 Organizarea evenimentului Descoperă Coreea, pe 11 şi 12 octombrie 2013 în 

colaborare cu Asociaţia Interculturală Româno-

Coreeană (AIRC) şi cu sprijinul Centrului Cultural 

Coreean de la Budapesta şi al Ambasadei Republicii 

Coreea în România. DRI a desfăşurat o serie de 

evenimente culturale ce au reunit  cunoscători de 

limbă coreeană din România şi au marcat „Ziua 

alfabetului coreean” – Hangul Day şi ediţia a doua a 

Concursului Naţional de Discurs in limba coreeană. La aceste evenimente au 

luat parte Consulul General al Ambasadei Coreei de Sud la Bucuresti, Lee 

Yong-il, fostul Amasador al României în Coreea de Sud, Izidor Urian, tineri 

studenţi coreeni, dar şi iubitori ai culturii coreene din România; 

 Deschiderea Centrului de formare şi examinare DELF/DALF. Universitatea 

din Craiova a devenit în 2014, pentru prima dată, centru de pregătire şi testare 

a competenţelor lingvistice de limba franceză DELF DALF, 

fapt ce reprezintă pentru instituţia noastră şi pentru mediul 

local o oportunitate extraordinară, atât din punctul de vedere al 

accesibilităţii pentru obţinerea unui certificat de limbă 

recunoscut de Institutul Francez, cât şi din perspectiva 

procesului dinamic şi continuu al internaţionalizării. DRI 

asigură înscrierea candidaţilor şi contribuie la organizarea întregii activităţi; 

 Decernarea titlurilor Doctor Honoris Causa: În perioada analizată au fost 

acordate patru titluri de Doctor Honoris Causa: 

 

  

O

r 
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r

g
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 Organizarea Forumului economic regional (în colaborare cu DRMS-EC, 

DPMI) în aprilie 2013 

 Organizarea FrancoJob (aprilie 2013). Franco Jobs este un eveniment 

organizat la nivel naţional de Lectoratele de Limba Franceză din România. 

Aflat la cea de-a doua ediţie la Universitatea din Craiova, Franco Jobs s-a 

desfăşurat sub forma unor ateliere de inserţie profesională, organizate de 

Lectoratul de Limba Franceză, în colaborare cu Departamentul de Relaţii cu 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Facultatea Data Universitatea 

1.  Gheorghe Vlăduţescu Ştiinţe Sociale 20.06.2013 Academia Română 

2.  Joachim Zentes 

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

17.05.2013 
Universitatea Saarland, 

Saarbucken, Germania 

3.  Ernst von Lavante Mecanică 16.05.2013 
Universitatea Duisburg- 

Essen, Germania 

4.  Nicolas Queloz 
Drept şi Ştiinţe 

Administrative 
26.04.2013 

Universitatea din Fribourg, 

Elveţia 
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Mediul Socio-Economic şi Cultural şi Departamentul de Relaţii Internaţionale 

ale Universităţii din Craiova. Prin intermediul acestui eveniment dialogul 

dintre tinerii absolvenţi de studii francofone şi agenţii de recrutare a fost 

foarte mult uşurat, în vederea consilierii lor şi pentru prezentarea unor 

propuneri de oferte de locuri de muncă adaptate pregătirii profesionale a 

participanţilor. La Franco Jobs au luat parte reprezentanţi ai site-ului de 

recrutare www.franco-jobs.com, dar şi angajatori din toate domeniile de 

activitate din regiunea Oltenia aflaţi în căutarea de personal francofon. 
 

2.2.5. Proiecte internaţionale 

a. Erasmus Mundus. Departamentul de Relaţii Internaţionale a contribuit la depunerea a 

două aplicaţii în cadrul Programului Erasmus Mundus în perioada analizată două 

aplicaţii în cadrul programului Erasmus Mundus: 

 Puentes del Mundo, proiect coordonat de University of Patras, Grecia (3 

februarie 2014); 

 HALIADES: Erasmus Euro-IberoAmerican Ambient Intelligence Network, 

proiect coordonat de Universidad de Málaga (9 ianuarie 2014) 

b. Mevlana Exchange Programme. Universitatea din Craiova a iniţiat un nou proiect de 

mobilităţi, în parteneriat cu Universitatea Mehmet Akif Ersoy din Burdur, Antalya. 

Mevlana este un program fondat de Guvernul din Turcia şi dezvoltat de Consiliul 

Educaţiei Superioare din Turcia. În cadrul acestui program schimburile sunt 

bilaterale, mobilităţile outgoing de la Universitatea din Craiova presupun: 

 280 $/lună pentru mobilităţile de studiu pentru studenţi; 

 25 $/zi pentru mobilităţile de predare ale staff-ului academic; 

 Cazarea este gratuită pentru studenţi şi staff-ul academic; 

 Transportul este asigurat pentru mobilităţile staff-ului academic 

c. AUF Gouvernance. Universitatea din Craiova este partener în Proiectul internaţional 

finanţat de Agence Universitaire de la Francofonie: Renforcement de l’expérience 

internationale individuelle comme levier de la politique globale de l’université, 

coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca. Perioada de derulare: 2013-

2015. Buget: 25.000 EUR. 
 

2.3. Activităţi în cadrul Programului ERASMUS 
 

2.3.1. Semnarea Cartei Erasmus (EUC) 2014-2021 

Depunerea aplicaţiei pentru obţinerea Cartei Erasmus pentru Universităţi (EUC) 

pentru perioada 2014-2021 a avut loc în luna mai 2013. În urma acestei aplicaţii, 

Universitatea din Craiova a obţinut Carta Erasmus şi are dreptul să participe la toate acţiunile 

Erasmus (mobilităţi, proiecte, parteneriate etc.). 
 

2.3.2. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului 

Erasmus+ - Kay Action 1  
 

2.3.3. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS 

În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi ERASMUS pentru anul 

universitar 2014-2015 şi a motivării acestora, DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi 

suport, care vizează dinamizarea schimburilor internaţionale şi creşterea nivelului de 

competenţă lingvistică a participanţilor la aceste schimburi: 

 

http://www.franco-jobs.com/
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a. Organizarea de cursuri de limbi străine gratuite în colaborare cu Facultatea de Litere 

pentru studenţii outgoing:  cursuri de  limba franceză, spaniolă şi engleză; 

b. Organizarea cursului de limba română în colaborare cu DLMA pentru studenţii 

străini incoming; 

c. organizarea cursurilor de limba franceza pentru elevii de liceu si pentru profesori la 

CRU – (cu ajutorul unei stagiare FLE - Yasmine Mada); 

d. Organizarea pe data de 21 februarie 2014 a Seminarului de informare Erasmus+, în 

parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 

e. Organizarea pe data de 12 martie 2014 a prezentării oficiale a programului de 

moblitate ERASMUS+ pentru studenţii UCv; 

f. Crearea programului de tutorat (Buddy System) pentru studenţii străini care studiază 

la UCv. Buddy System funcţionează in sistem de voluntariat şi presupune implicarea 

studenţilor români în activităţi internaţionale desfăşurate la nivel instituţional şi 

oferirea permanentă a sprijinului necesar studenţilor străini 

pentru adaptarea lor la viaţa academică şi social-culturală 

locală; 

g. Organizarea evenimentului Welcome Day. Pe 1 noiembrie 

2013 Universitatea din Craiova a organizat 

evenimentul „Welcome Day” pentru a le ura, în mod oficial, 

bun venit la Craiova studenţilor străini, beneficiari ai unor burse de mobilitate 

Erasmus sau pe bază de acorduri interinstituţionale. La Welcome 

Day au luat parte studenţii străini veniţi din ţări precum Spania, 

Franţa, Turcia, Grecia şi Kazahstan, coordonatorii departamentali 

care le vor îndruma parcursul academic timp de un semestru sau 

un întreg an academic, dar şi reprezentanţi oficiali ai universităţii 

craiovene şi membri ai Departamentului de Relaţii Internaţionale; 

h. Organizarea evenimentului Foreign Student Day. Pe 6 decembrie 2013 a avut loc 

evenimentul internaţional Foreign Student Day, o reuniune a studenţilor străini 

Erasmus şi de la anul pregătitor de limba română, desfăşurată sub forma unui schimb 

intercultural, în vederea cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor specifice ţărilor de 

provenienţă ale studenţilor străni de la UCv;  

i. Completarea şi actualizarea Platformei Erasmus: www.studenterasmus.ro; 

j. Crearea grupului Facebook Erasmus – Craiova. 

 

 

 

 

2.3.4. Acorduri ERASMUS 

DRI a facilitat înnoirea contractelor Erasmus existente şi a mediat încheierea de noi 

acorduri, în cadrul Programului Erasmus+, pentru perioada 2014-2020/21. Procesul este încă 

în derulare. 
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2.3.5. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS 

Acordurile bilaterale din cadrul programului ERASMUS au permis realizarea de 

schimburi şi mobilităţi pentru studiu şi plasament, atât pentru studenţi, cât şi pentru 

profesori. 
 

Mobilităţi Studenţi Incoming 

În anul universitar 2013-2014, Universitatea din Craiova, prin intermediul 

Departamentului de Relaţii Internaţionale, a urmărit atragerea unui număr cât mai mare de 

studenţi Erasmus. 

Această acţiune a fost susţinută de intensificarea colaborărilor din cadrul acordurilor 

bilaterale, de definitivarea şi simplificarea procedurilor şi prin implicarea activă şi efectivă a 

membrilor DRI în procesul de informare, promovare şi selecţie a studenţilor Erasmus 

Incoming.  

Situaţia mobilităţilor Erasmus pentru perioada amintită mai sus este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mobilităţi Studenţi Outgoing 

Până la data de 15 martie 2014, în cadrul programului Erasmus, au fost efectuate 112 

mobilităţi Erasmus de studiu şi 41 de mobilităţi Erasmus de plasament pentru studenţi. 

Dorim ca la finalul anului universitar 2013-2014 să atingem pragul de 160 de mobilităţi 

efectuate de studenţii Universităţii din Craiova. 
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2.4. Activităţi în cadrul Programului de Burse - Mecanismul financiar SEE 

 

2.4.1. Acorduri cu ţări din spaţiul SEE 

La începutul anului universitar 2013-2014, Universitatea din Craiova înregistra o 

singură colaborare cu spaţiul scandinav, respectiv cu Universitatea Vestfold University 

College, din Norvegia, în cadrul Programului Erasmus. Ulterior, Universitatea din Craiova, 

prin demersurile întreprinse de către membrii DRI, şi-a extins aria de cooperare către spaţiul 

scandinav, dezvoltând noi parteneriate academice în cadrul Programului de Burse şi 

cooperare instituţională – Mecanismul financiar SEE, cu alte universităţi din Norvegia şi, 

pentru prima data, cu universităţi din Islanda. Noile acorduri sunt în vigoare până în anul 

2016 şi sunt încheiate cu următoarele instituţii: 

 Vestfold University College, Norvegia 

 Nesna University College, Norvegia 

 Norwegian School of Theology, Norvegia 

 Harstad University College, Norvegia 

 Bifrost University, Islanda 

 University of Iceland, Islanda 
 

2.4.2. Mobilităţi în cadrul Programului de Burse şi Cooperare instituţională finanţat 

prin Mecanismul SEE 

Obţinând finanţare în Cadrul proiectului de mobilităţi în învăţământul superior, depus 

în data de 18 octombrie 2013, la Universitatea din Craiova se vor efectua pe întregul parcurs 

al semestrului al doilea al anului academic 2013-2014, următoarele mobilităţi outgoing: 

 O mobilitate de plasament pentru studenţi la Vestfold University College 

 O mobilitate de instruire pentru profesori la Vestfold University College 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Norwegian School of Theology 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Nesna University College 

 Două mobilităţi de instruire pentru profesori la Bifrost University 

 

2.5. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 
 

2.5.1. Acorduri valabile 2013-2014 

În prezent există 37 de acorduri semnate la nivel interinstituţional între Universitatea 

din Craiova şi 20 ţări.  
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2.5.2. Acorduri semnate în perioada 2013-2014 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri interinstituţionale: 

 7 martie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituţională între 

Universitatea din Craiova şi University of Belgrade, Serbia; 

 8 martie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Sofia Universiy ST. Kliment Ohridsky, 

Bulgaria; 

 30 aprilie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Zhubanov Aktobe Regional State University, 

Kazakhstan; 

 8 mai 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și University of Milano – Biococca, Italia; 

 25 mai 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Universita di Messina, Italia; 

 2 iulie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Hitit University, Turcia; 

 11 iulie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université El Oued, Algeria; 

 16 august 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université Felix Houphouet – Boigny de 

Cocody, Coasta de Fildeș; 

 3 septembrie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și Université linguistique d'Etat V. Brusov 

d‟Erevan, Armenia; 

 5 Noiembrie 2013, Acord cadru de cooperare interinstituțională între 

Universitatea din Craiova și University of Halabja, Irak.  

În prezent, au loc discuţii la nivel instituţional în vederea primirii unui număr de 2 

studenţi de la Universitatea Zhetysu State University, Kazakhstan. 
 

2.5.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 

Nr.crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. 
K. Zhubanov Aktobe Regional 

State University, Kazakhstan 

Mobilitate de studiu incoming 

(5 studenţi) 
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2.6. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale prin: 

a. Întâlniri cu potenţiali parteneri străini: 

 Bavarian Xperts – dezvoltarea unui proiect pilot în vederea recrutării 

studenţilor din domeniul IT pentru efectuarea unor stagii de practică în 

companii germane; 

 ESN Craiova – Departamentul de Relaţii Internaţionale, cu sprijinul 

voluntarilor din programul Buddy System şi cu alţi studenţi doritori de la 

Universitatea din Craiova, duce trataive cu organizaţii din ţară şi din 

străinătate în vedere înfiinţării Organizaţiei ESN Craiova. 

b. Intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor 

existente pe domenii noi de specialitate. 
 

2.7. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională  

 Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI 

 Afişarea cu regularitate la avizierul DRI şi pe site-ul UCv, la rubrica Relaţii 

Internaţionale, a tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi cadrele didactice ale 

UCv 

 Transmitea rapidă şi ritmică prin E-mail a tuturor informaţiilor primite de la 

ANPCDEFP şi de la parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a 

studenţilor şi cadrelor didactice ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI. 

 Stimularea şi susţinerea tuturor iniţiativelor transmise direct la DRI sau prin 

intermediul Consiliului DRI. 
 

2.8. Colaborarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei 

AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru 

titular al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În tot acest timp s-

au desfăşurat la Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.  

Cele mai importante activităţi comune derulate cu implicarea DRI în perioada 

analizată au fost: 
 

2.8.1. Burse Eugen Ionescu 

În perioada 16 septembrie – 16 noiembrie 2013, DRI a primit un număr considerabil 

(89) de candidaturi depuse în vederea obţinerii unei burse de cercetare doctorală sau 

postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu 2013-2014. 

Candidaturile depuse au fost supuse atenţiei conducătorilor de doctorat iar candidaţii 

acceptaţi au primit două documente : Attestation d’accueil şi Protocole de recherche. 

În urma selecţiei realizate de către reprezentanţii AUF, 9 % din numărul total de 

candidaţi au fost acceptaţi şi beneficiază în prezent de o bursă de cercetare doctorală şi 

postoctorală la Universitatea din Craiova. 

 

2. Université El Oued, Algeria 
Stagiu de cercetare incoming 

(1 profesor stagiar) 

3.  
Kangwon National University, 

Korea 

Mobilitate de studiu outgoing 

(3 studenţi) 

4.  
Université Paris Sud - IUT de 

Cachan 

Mobilitate de plasament incoming 

(6 studenţi) 
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2.8.2. Centre de réussite universitaire (CRU) 

DRI a contribuit la organizarea evenimentului prilejuit de Deschiderea oficială a 

Centrului de reuşită universitară (CRU) de la Universitatea din Craiova a avut loc pe data de 3 

iunie 2013, în prezenţa Domnului Abderrahmane RIDA, directorul Biroului Europa Centrală 

şi Orientală, Agenţia Universitară a Francofoniei. 

 Realizarea acestui Centru de reuşită universitară a fost 

posibilă cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, 

amplu proiect de care beneficiază şi universitatea noastră. 11 

asemenea centre au mai fost inaugurate în 2012 şi 2013 în 

cinci ţări din Europa Centrală şi Orientală (Bulgaria, Croaţia, 

Republica Moldova, România, Turcia).  

 Centrul de reuşită universitară este deschis tuturor 

studenţilor universităţii, dornici să îşi perfecţioneze nivelul de 

competenţă orală şi scrisă în limba franceză, propunând 

activităţi interesante şi atractive pentru toţi iubitorii limbii, 

culturii şi civilizaţiei franceze. 

 

DEPARTAMENTUL DE PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE DE 

INFORMARE 

 

1. Organizare DPMI, Director Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu 

Structura departamentului: 

o Grupul de experţi: Ing. Liviu Nedelcu, revizori lingvistici: Lect. univ. dr. Monica 

Tilea, Lect. univ. dr. Ana Maria Trantescu, Asist. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. 

dr. Daniela Rogobete, Lect. univ. dr. Cosmin Dragoste, Asist. univ. dr. Oana Duţă, 

Asist. univ. dr. Anca Păunescu. 

2. Centrul de traduceri Translatio 
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2.1. Extinderea grupului de traducători – interpreţi (Lect. univ. dr. Ana Maria Trantescu, 

Asist. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu, Lect. univ. dr. 

Adriana Lăzărescu, Lect. univ. dr. Roxana Zamfira; Asist. univ. dr. Oana Duţă) prin 

cooptarea de studenţi ai specializării Traducere-Interpretare, Masterului Limba 

engleză şi limba franceză. Traducere şi terminologie juridică europeană. 

2.2. Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere: 

 Colecţia Repere: 27 de titluri (din franceză şi 

engleză) în planul editorial pentru 2013-2014; 3 

traduceri din franceză deja publicate şi prezente 

în librării, 2 traduceri din franceză în curs de 

publicare; 2 traduceri din engleză în curs de 

publicare; 

 Participare la lansarea de cărţi din colecţia 

Repere în cadrul Târgului de carte Gaudeamus 

(26.02.2014); 

 Traducerea documentelor oficiale (acte de studii) pentru beneficiari externi – 

7 contracte de prestări servicii; 

 Realizarea contractelor de traducere şi a proceselor verbale de predare-

primire; 

 Continuarea activității de traducere/revizie lingvistică a Teaching Packages 

aferente specializărilor din cadrul facultăţilor. 

 Realizarea traducerii Sumarului recomandărilor comisiei EUA (martie 2013) 

pentru UCV, a raportului EUA (mai 2013) și a Sumarului observațiilor și 

recomandări globale EUA pentru universitățile din România supuse evaluării 

(iunie 2013) în vederea diseminării acestora către comunitatea academică 

UCV. 

 Selecția materialelor informative şi documentelor postate pe site-ul UCV în 

limba română și traducerea acestora în vederea realizării versiunii în limba 

engleză a site-ului UCv (august 2013 – prezent). 

 Organizarea de servicii de traducere și de consultanță lingvistică în limba 

engleză sau în altă limbă de circulație internațională în vederea publicării 

articolelor științifice în reviste de specialitate sau alte publicații (volume 

colective, volume ale unor conferințe internaționale, antologii etc) indexate în 

baze de date internaționale. Consultanța lingvistică include traducerea 

normelor de redactare și publicare și gestionarea corespondenței cu editorul 

până la acceptarea versiunii finale a articolului (din 31.10.2013). 

 Realizarea de contracte/protocoale de colaborare și a traducerii acestora: 

Contract cadru de cooperare între European Training Centre Copenhagen, 

Danemarca și Universitatea din Craiova (februarie 2014). 

 Realizarea traducerii documentelor operaționale pentru diverse entități UCv: 

metodologia CRID, contractul de cazare studenți, posturi didactice scoase la 

concurs etc. 

 Realizarea versiunii în limba română și în limba engleză a invitațiilor către 

diverse entități pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: 

invitații către ambasade, felicitări etc. 

 Realizarea interpretariatului la manifestările organizate de UCv:  

o Forumul economic regional (10-11.04.2013); 
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o Decernarea titlui de Doctor Honoris Causa al UCv Prof. Joachim 

Zentes de la Universitatea Saarland, Saarbucken, Germania 

(15.05.2013); 

o Craiova Business Days (3-4.07.2013); 

o Evenimentul de implementare a proiectului Dorothy (dezvoltarea 

clusterelor regionale pentru cercetarea și implementarea logisticii 

urbane ecologice) (13.02.2014); 

o Realizarea interpretariatului la întâlnirile bilaterale: delegații ale 

mediului de afaceri – Ford S.A. Romania, delegații ale unor 

universităţi din străinătate - Universitatea din Southampton, Marea 

Britanie etc; 

 

3. Activități organizate de DPMI/participare la organizare:  

 Realizarea de materiale promoţionale - solicitarea şi  procesare de date în vederea  

actualizării broşurii UCv; 

 Broşura Univerităţii în limba engleză şi în limba franceză; 

 Prezentarea programelor de studii în limbi străine de la UCv (Facultatea de 

Economie şi Administrarea afacerilor, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică, Facultatea de Litere), 

 Participare la organizarea celei de-a doua vizite EUA, precum şi a documentaţiei 

aferente (de ex. Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu a fost desemnată membru în echipa de 

autoevaluare EUA a UCv şi persoană de contact, Ing. Liviu Nedelcu - organigrame 

UCv şi suport tehnic; elaborarea documente adiţionale solicitate de comisia EUA; 

programul vizitei etc); 

 Participare la organizarea Forumului economic regional, în colaborare cu DR-MESC 

(10-11.04.2013) - 

corespondenţa cu 

ambasadele invitate 

la acest eveniment; 

implicare în 

stabilirea 

programului 

evenimentului; 

participare la 

emisiuni TV pentru 

promovarea acestui eveniment etc; 

 

 Consultanţă și training lingvistic acordat studenţilor UCv pentru depunerea 

candidaturilor în cadrul competiţiei Fulbright Student Award pentru burse de studiu 

în SUA, an academic 2014-2015 (aprilie 2013); 

 Participare la organizarea evenimentului „Săptămăna limbilor străine”, ediţia I, 

acţiune iniţiată de DLMA - simularea examenelor CAE 

(Cambridge Advanced Examination) și ILEC (International 

Legal English Certificate) (28-3.05.2013); 

 Participare la organizarea evenimentului Noaptea 

cercetătorilor pentru promovarea cercetării în rândurile 

publicului larg (septembrie 2013); 

 Întâlnire de lucru cu Directorul Regional al European 

Training Centre Copenhagen, Danemarca în vederea semnării contractului cadru de 

coooperare (5.02.2014). 



 Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai companiei FORD România S.A., acţiune iniţiată 

de DR-MESC, în vederea prestării de servicii de training lingvistic pentru angajaţii 

FORD România S.A. și designului curricular al unor programe de formare centrate 

pe nevoile și interesele comapniei (20.02.2014). 

 

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE 

ACADEMICĂ (DRPIA) 
 
1.Obiective  

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova  

are ca obiective esenţiale:  

 promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a 

performanţelor Universităţii;  

 sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu 

privire la excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de Universitate;  

 prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile 

comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;  

 promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor 

Universităţii;  

 stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor 

personalităţi academice marcante ale Universităţii;  

 prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare 

academică cu instituţii similare din străinătate. 

 Departamentul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine Academică 

asigură o relaţie constantă şi onestă cu reprezentanţii presei, prin furnizarea către 

aceştia de informaţii publice, de interes mediatic, în special prin: 

 invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa 

universităţii; 

 organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai 

conducerii universităţii; 

 redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi 

difuzarea acestora către mass – media; 

 elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor; 

 monitorizarea zilnică a presei scrise;  

 susţinerea şi realizarea unor evenimente,  acţiuni, cu impact social, economic 

şi mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din 

cercetare şi economie, pentru a menţine în actualitate şi pentru a dezvolta imaginea 

Universităţii. 

 

2. Organizare şi conducere 

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

dr. director Cristian Valeriu Stanciu, care este sprijinit în activitatea sa de către un ofiţer de 

presă (Georgiana Stănescu).  

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică ţine legătura cu 

facultăţile/departamentele de la nivelul facultăţilor prin responsabilii pentru asigurarea 

imaginii academice din fiecare facultate,  desemnaţi de colectivele respective. 

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică  are în  subordine Comisiile 

de Relaţii Publice şi Imagine Academică organizate la  nivelul facultăţilor. 



 Consiliul pentru Relaţii Publice şi Imagine Academică are rol consultativ şi este 

format din responsabilii pentru asigurarea imaginii academice din fiecare facultate a 

Universităţii.  

Organigramă Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică 

 

 
 

 

 

3.Activităţi desfăşurate în cadrul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine 

Academică  în perioada  martie 2013 – martie 2014 

 

3.1.Mediatizarea activităţii Universităţii din Craiova 

În perioada martie 2013-martie 2014 au fost redactate şi transmise instituţiilor mass 

media locale şi naţionale 115 comunicate de presă, toate acestea fiind mediatizate de 

televiziuni, radio sau ziare. Dintre acestea, 11 au fost  mediatizate sau amintite şi în presa 

centrală prin prisma invitaţilor de marcă ce au participat la evenimentele organizate de 

Universitatea din Craiova, precum inaugurarea Sediului de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Sociale, Forumul Economic Regional sau deschiderea anului universitar 2013-2014. De 

asemenea, punerea în scenă a piesei „D-l Goe”, de I.L. Caragiale, avându-i ca actori 

principali pe câţiva studenţi din ţări exotice precum Zimbabwe sau Sri Lanka a stârnit 

interesul tuturor televiziunilor naţionale importante, evenimentul fiind difuzat la ştirile de la 

Realitatea Tv, Antena 3, Antena 1, Prima TV, România Tv sau Kanal D. În plus, a fost 

mediatizat şi în ziarele naţionale (Adevărul, Evenimentul Zilei) şi de agenţia de presă 

Mediafax.  De asemenea Universitatea din Craiova a fost în anul 2013 şi în centrul celei mai 

importante campanii de presă demarate de postul de televiziune naţional Digi 24. Emisiunea  

„Raport de ţară”, moderată de Cosmin Prelipceanu a fost realizată din incinta sediului de la 

Facultatea de Drept, clădirea fiind prezentată ca fiind una dintre cele mai moderne din 

România, iar rectorul UCV, prof. univ, dr. Dan Claudiu Dănişor, dat ca exemplu pozitiv 

pentru realizările sale. Locaţia a fost aleasă din 10 posibile din Craiova.  

În perioada admiterii 2013, sesiunile vară/toamnă au fost derulate campanii media 

pentru a atrage un număr cât mai mare de studenţi la Universitatea din Craiova. Facultăţile 

care au avut probleme în ceea ce priveşte numărul de studenţi  înscrişi au fost sprijinite de 

DRPIA pentru a participa la emisiuni televizate, iar zilnic au fost transmise comunicate de 

presă în acest sens, care au fost preluate de instituţiile media.  

De asemenea, DRPIA a sprijinit fiecare facultate în parte atunci când a avut nevoie 

de mediatizare a unui eveniment şi s-a implicat în organizarea de conferinţe de presă.  

În perioada martie  2013 – martie 2014, reprezentanţii Departamentului de Imagine 

Academică au menţinut o relaţie bună cu  jurnaliştii acreditaţi la Universitatea din Craiova, 

PRORECTORAT IV 

RELAŢII 
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IMAGINE ACADEMICĂ 
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Publice şi Imagine 

Academică 

Facultăţi 

Departamente 



atât din presa naţională, cât şi locală  prin organizarea de evenimente care au avut drept scop 

o mai bună colaborare (exemple: întâlnirea de final de an cu toţi reprezentanţii media 

acreditaţi la universitate sau întâlnirea de 8 martie cu jurnalistele). 

 

3.2.Detalierea evenimentelor mediatizate  

1. Invitaţie la spectacolul “Mărţişor Muzical, eveniment organizat de Departamentul Arte 

(07.03.2013) 

2. Comunicat “Caravana învăţământului doljean” ajunge în judeţul Vâlcea, eveniment 

organizat de Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională din cadrul Universităţii din 

Craiova (13.03.2013) 

3.  Comunicat şi invitaţie la conferinţa “Libertate şi dezvoltare”, susţinută de Alteţa Sa 

Regală Principele Radu al României (14.03.2013) 

4.  Comunicat şi invitaţie la “International exchange”, înscrieri la Programul Erasmus 

(14.03.2014) 

5.  Comunicat şi invitaţie la conferinţa de presă pentru lansarea nolui website al UCV 

(15.03.2013 ) 

6.  Comunicat şi invitaţie la concertul “Arte Giovane”, organizat de Departamentul Arte 

(23.03.2013 ) 

7.   Comunicat “Şcoala altfel”, Departamentul de Fizică din cadrul Universităţii din Craiova 

îşi prezintă oferta educaţională (01.04.2013) 

8.  Comunicat şi conferinţă de presă despre propunerile Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative pentru revizuirea Constituţiei României (02.04.2013) 

9. Comunicat de presă premii “Proinvent”, cadrele didactice ale Universităţii din Craiova au 

participat în perioada, 19-22 martie 2013, la Ediţia a XI-a a Salonului Internaţional al 

Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii de la Cluj-Napoca şi au obţinut mai multe premii şi medalii 

(02.04.2013)  

10.  Comunicat de presă premii obţinute la “Freescale Cup – fosta Motorola” de studenţii 

Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (03 04.2013) 

11.   Invitaţie şi comunicat de presă “În ritmul epocii”, Viaţa Kazimierei Illakowicyowna, 

eveniment organizat de Universitatea din Craiova în colaborare cu Ambasada Poloniei 

(03.04.2013) 

12. Comunicat şi invitaţie la concertul simfonic “Un zeu al muzicii clasice”, eveniment 

organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (04.04.2013) 

13.   Comunicat de presă despre cadrele didactice ale Departamentului de Fizică din cadrul 

UCV care oferă meditaţii gratuite elevilor pentru bacalaureat (04.04.2013) 

14.   Comunicat de presă  Conferinţa internaţională “După comunism”, eveniment organizat 

de Departamentul de Istorie din cadrul Universităţii din Craiova (05.04.2013) 

15.   Comunicat reorganizare Facultatea de Ştiinţe Sociale (08.04.2013) 

16.  Invitaţie şi comunicat de presă “Franco jobs – locuri de muncă pentru studenţii 

francofoni şi francofili” (08.04.2013) 

17.  Comunicat de presă Conferinţa internaţională “Politică, Diplomaţie. Cultură 1.0 ”, 

eveniment organizat de Departamentul de Istorie (10.04.2013) 

18.  Comunicat de presă “Forumul Economic Regional” (11.04.2013) 

19.   Comunicat întâlnire reprezentanţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică 

cu ambasadorul Danemarcei, Excelenţa Sa Michael Sternberg (12.04.2013) 

20.   Comunicat de presă Hexagonul Facultăţii de Drept (14.04.2013) 

21.  Conferinţa bienală “Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, eveniment organizat de 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (19.04.2014) 

22.  Comunicat de presă prelegere “Perspective UE în contextual globalizării”, eveniment 

organizat de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (22.04.2013) 



23.  Comunicat de presă lansare “Master în didactica limbii franceze ca limbă străină” 

(25.04.2013) 

24.  Comunicat de presă inaugurare noul sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative (25.04.2013) 

25.  Comunicat Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea “Economie şi 

dezvoltare durabilă”, eveniment organizat de Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor (13.05.2013) 

26.  Comunicat de presă “Conferinţa Internaţională în Inginerie Mecanică”, eveniment 

organizat de Facultatea de Mecanică (15.05.2013) 

27.  Invitaţie acordare titlu Doctor Honoris Causa lui Joachim Zentes de la Universitatea 

Saarland, Saarbruken din Germania (16.05.2013) 

28.  Comunicat rezultate “European Exibition of Creativity and Inovation Euroinvent 2013”, 

Iaşi  (20.05.2013) 

29.   Comunicat  întâlnirea tematică „Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea zonei Sud-Vest 

a Olteniei"- Centrul de Consiliere și Orientare Profesională (21.05.2013) 

30.   Invitaţie „Ziua Porţilor Deschise 2013” (21.05.2013) 

31.  Invitaţie  la conferinţa de presă pentru prezentarea ofertei educaţionale pentru anul 

2013-2014 (22.05.2013) 

32.  Comunicat măsuri luate de conducerea Universităţii din Craiova pentru reducerea 

cheltuielilor (23.05.2013) 

33.  Comunicat şi invitaţie la Spectacolul “D-l Goe” (24.05.2013) 

34.   Comunicat de presă “Ziua Dreptului”, eveniment organizat de Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative (25.05.2013) 

35.  Comunicat rezultatele obţinute de participanţii la Olimpiada Studenţilor Economişti 

(02.06.2013) 

36. Comunicat 52 de studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative fac practică la 

Tribunalul Dolj (03.06.2013)  

37. Comunicat Concursul Studenţesc “Agronomiada” (06.06. 2013)  

38. Lansare concurs cea mai bună teză de doctorat (07.06.2013) 

39. Comunicat Acţiunea de ecologizare a Grădinii Botanice din Craiova (09.06.2013)  

40.  Comunicat Festivitate de absolvire a primei promoţii de la specializarea Peisagistică din 

cadrul Facultăţii de Agronomie (17.06.2013) 

41. Invitaţie acordare DHC prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu membru al Academiei 

Române (18.06.2013)  

42. Comunicat de presă Business Day (20.06. 2013) 

43.  Comunicat şi invitaţie  la întâlnirea cu ambasadorul Marii Britanii la 

Bucureşti,  Excelenţa Sa Martin Harris (03.07 2013) 

44. Comunicat admitere 2013 (12.07.2012) 

45.  Comunicat admitere Facultatea de Litere (13.07.2013) 

46. Comunicat admitere Facultatea de Ştiinţe Exacte (14.07.2013) 

47. Comunicat admitere Facultatea de Inginerie Electrică (16.07.2013) 

48.  Comunicat admitere Facultatea de Mecanică (23.07.2013) 

49.  Comunicat Şcoala de vară, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

(25.08.2013) 

50.  Comunicat admitere sesiunea de toamnă la Universitatea din Craiova (01.09.2013) 

51. Comunicat Universitatea din Craiova în  topul universităţilor din lume (02.09.2013)  

52. Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă la mai multe facultăţi de la Universitatea din 

Craiova (08.09.2013) 

53. Comunicat Admitere Facultatea de Litere (09.09.2013) 



54. Comunicat conferinţă Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 

(10.09.2013)  

55. Comunicat prelungire înscrieri pentru admiterea din toamnă (16.09.2013) 

56. Simpozion italienistică (19.09.2013)  

57. Comunicat închiderea proiectului pe fonduri europene “Creşterea eficacităţii 

organizaţionale a administraţiei publice locale” (20.09.2013)  

58. Organizare a doua sesiune de admitere de toamnă (22.09.2013) 

59. Comunicat “Noaptea cercetătorilor” (23.09.2013)  

60.  Workshop Facultatea de Agricultură şi Horticultură “Reconversia – acţiune strategică 

pentru modernizarea pomiculturii în România ” (24.09.2013) 

61. Prelungire înscrieri la Master la Facultatea de Automatica, Calculatoare şi Electronică 

(25.09.2013)  

62. Comunicat şi invitaţie la procesul de cazare în căminele studenţeşti (28.09.2013) 

63. Comunicat deschidere an universitar (30.09.2013)  

64.  Comunicat Zilele Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (01.10.2013) 

65. Comunicat Conferinţa Internaţională de Literatură (02.10.2013) 

66. Comunicat seminarul “Proiectare şi planificarea fluxurilor de circulaţie generează 

siguranţa rutieră”, eveniment organizat de Facultatea de Mecanică (02.10.2013) 

67. Conferinţa Internaţională unificată de Teorie a sistemelor de Automatică şi Calculatoare 

ICSTCC 2013 (09.10.2013)  

68. Proiectul multilateral “Culture and comparative education” (11.10.2013)  

69.  Comunicat “Expo Flora 2013” (24.10.2013) 

70. Invitaţie eveniment  organizat de Bursa de Valori Bucureşti în colaborare cu FEAA 

(31.10.2013)  

71. Comunicat de presă Educaţia financiară - provocări și soluţii" cu participarea d-lui dr. 

Lucian Anghel, Preşedinte al  Bursei de Valori Bucureşti şi Preşedinte al Directoratului - 

Director General BCR Pensii (05.11.2013)  

72. Business Courses - Întâlnirea studenților FEAA cu reprezentanții mediului de afaceri 

(06.11.2013) 

73. Eveniment BNR (07.11.2013) 

74. Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională "DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN 

AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ" (13.11.2013) 

75. Workshop cu tema “Învăţământul economic liceal şi universitar – atractivitatea şi 

perspectivele de carieră în rândul tinerilor din România” (14.11.2013) 

76. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică organizează o prezentare a 

oportunităţilor de a lucra în domeniul IT&C în cadrul unei instituţii din sistemul de siguranţă 

naţională. Proiectul de formare a studenților A.C.E. și Mate-Info în domeniul automotive 

(07.11.2013)  

77. Conferinţă ELSA “Noul Cod rutier” (14.11.2013) 

78. Întâlnirea anuală a Consorţiul Facultăţilor de Fizică (14.11.2013) 

79. Comunicat “Sustainable development and natural and technological hazards in the 

Danube Floodplain”, Craiova-Calafat (18.11.2013) 

80. Comunicat Bursieri MAE – eveniment organizat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

(19.11.2013) 

81. Sărbătorirea Zilei Filosofiei, de către Centrul de Cercetări Filosofice în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (21.11.2013) 

82. Workshop „Rolul activităţilor motrice adaptate în dezvoltarea copiilor cu dizabilităţi” 

(22.11.2013) 

83.  Simpozionul Naţional de Chimie „Contribuţii la Creşterea Calităţii Învăţământului şi 

Cercetării în Domeniul Chimiei” (a cincea ediţie) (23.11.2013) 



84. Colocviul internaţional La traduction a spécialisée : approaches et modèles. Contexte(s) 

(26.11.2013) 

85. Comunicat de presă masă rotundă “Fizica este profesia mea” (29.11.2013) 

86. Concert susţinut de studenţi ai FDSS în scopul unei campanii caritabile (27.09.2013) 

87. Deschiderea microstagiunii studenţeşti premiera “O scrisoare”, de IL Caragiale 

(04.12.2013) 

88.  Sărbători sub semnul interculturalităţii, eveniment organizat de Departamentul de 

Realaţii Internaţionale (05.12.2013) 

89. Comunicat Târgul de Crăciun “Winterland”, organizat în Holul Central al Universităţii 

din Craiova (10.12.2013) 

90. Masă rotundă la Facultatea de Horticultură “Afaceri de succes în horticultură” 

(10.12.2013) 

91. Eveniment “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi socio-

economic” (11.12.2013) 

92. Conferinţă Departamentul de Chimie “Chimia şi diplomaţia în slujba păcii” (17.12.2013) 

93. Workshop Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (17.12.2013) 

94. Semnare Protocol între Universitatea din Craiova şi Inspectoratele Şcolare Judeţene, 

eveniment organizat în sala 420 (14.01.2014) 

95. Lansare Centrul de Cultură Poloneză în prezenţa autorităţilor din România şi Polonia, 

eveniment organizat la Sediul Bibliotecii din cartierul Lăpuş (20.01.2014) 

96. Expoziţie de articole şi fotografii de presă, eveniment organizat de Agenţia bulgară de 

presă, în Holul central al Universităţii (20.01.2014) 

97. Lansare album omagial Gheorghe Zamfir, urmat de un recital al maestrului in Sala 

Albastră (22.01.2014)  

98. Invitaţie semnare proiecte de cercetare, desemnate câştigătoare în urma competiţiei 

interne, eveniment organizat în sala 444 (30.01.2014)  

99. Comunicat de presă semnare contractele de cercetare pentru 48 de proiecte declarate 

câştigătoare în urma unei competiţii interne (03.02.2014)  

100. Comunicat înmânare certificate de atestare a studiilor postuniversitare prin programul 

Posdoc (06.02.2014) 

101. Invitaţie de presă participare la evenimentul de înmânare a certificatelor de atestare 

Posdoc (07.02.2014) 

102. Comunicat semnare contract pentru susţinerea studenţilor de a accesa credite bancare 

pentru plata taxelor de studii (13.02.2014) 

103. Comunicat organizare Colocviul „Constantin Belea”, de Facultatea de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică (18.02.2014) 

104. Comunicat întâlnire Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), în parteneriat cu Universitatea din Craiova 

şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,cu privire la noul Program Erasmus+ (20.02.2014) 

105. Invitaţie de presă pentru întâlnirea despre programul Erasmus+ (21.02.2014) 

106. Comunicat de presă participare studenţi la Şcoala de Iarnă de Drept Penal (25.02.2014) 

107. Comunicat lansare la Târgul de Carte „Gaudeamus” (26.02.2014)  

108. Comunicat „Cupa Universităţii pentru liceeni” (27.02.2014) 

109. Prelegere publică susţinută de profesorul Miguel Angel Alcedo Ramirez, prodecan al 

Facultăţii de Administrarea Afacerilor, Universitatea Rioja, Spania (10.03.2014) 

110. Masă rotundă la Facultatea de Fizică organizată în colaborare cu mai multe firme din 

Dolj (11.03.2014) 

111. Comunicat calificare studenţi la Freescale Cup (14.03.2014)  

112. Seminarul comun de Drept Penal (16.03.2014) 

113. Parteneriat strategic între Ford şi Universitatea din Craiova 17.03.2014 



114. Expoziţie de afişe poloneze (19.03.2014) 

115. Concurs de IT pentru liceeni (20.03.2014) 

 

3.3. Monitorizare media  

A. Articole pozitive 

Gazeta de Sud – 121 articole print şi online 

Cuvântul Libertăţii – 115 articole print şi online 

Lupa – 110 articole online 

Micapi – 78 de articole print şi online 

Craiova Forum – 76 articole online  

Oltenaşul - 61 de articole publicate online 

Jurnalul Olteniei – 58 articole online 

Radical de Dolj – 52 de articole online 

Noua presă – 41 de articole publicate online 

Ora de Dolj  - 12 articole online 

Adevarul – 13 articole print şi online 

 

B. Articole Negative  

Jurnalul Naţional – 1 

Indiscret – 4 

C. Articole neutre  

Evenimentul Zilei – 1  

Indiscret -2 

 

 

EDITURA UNIVERSITARIA 
 

1. Desfăşurarea activităţii  

 A fost semnat contractul de asociere în participaţiune cu numărul 2660 din data de 

23.05.2012, având ca părţi, pe de o parte, în calitate de asociat participant, pe Universitatea din 

Craiova şi, pe de altă parte, în calitate de asociat administrator, pe Pro Universalis. Obiectul de 

activitate al asocierii îl constituie desfăşurarea în comun a  activităţii de editare, tipărire şi distribuţie 

de carte universitară, 

 Editarea se va face sub denumirea ”Editura Universitaria”, iar cesionarea drepturilor de autor 

se va face către Asociere (iar nu exclusiv către unul dintre asociaţi), conform unui model de contract 

aprobat de reprezentanţii asociaţilor. 

 În principiu se va urmări utilizarea capacităţii tipografiei din Craiova, în funcţie de volumul 

şi condiţiile tehnice. 

 Cota de participaţie la beneficiile şi pierderile rezultate din desfăşurarea activităţii comerciale 

care face obiectul prezentului contract, este următoarea: 

 50%  PRO UNIVERSALIS 

 50%  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 Conducerea asocierii se realizează printr-un consiliu director, alcătuit din două persoane, câte 

una desemnată de fiecare asociat, acestea urmând a lua decizii împreună. Asociatul administrator a 

desemnat ca reprezentant ce desfăşura activitatea în concret a asocierii şi exercită atribuţiile specifice 

pe dl. Nicolae Cîrstea, iar asociatul participant pe dl Lucian Bernd Săuleanu. 

 

2. Deschiderea de librarii 



a. Librării proprii. Pentru a facilita accesul studenţilor la materialele didactice şi pentru ca acţiunile 

de vânzare să respecte prevederile legale în vigoare, în cadrul asocierii în participaţiune au fost 

introduse ca aport din partea Pro Universalis o serie de librării proprii, in cele mai importante 

facultăţi din cadrul universităţii. 

 

Nr Crt Facultatea Localitatea Adresa Spaţiu ( mp) 

1 Clădirea Centrală Craiova Al. I. Cuza, nr. 13 23 

2 Agricultură Craiova Libertăţii, nr. 19 10 

3 Inginerie Electrică Craiova Decebal, nr. 107 8 

4 Economie Dr.-Turnu-Severin Călugareni, nr. 1 10 

5 Educaţie Fizică Craiova Sediu editură 13 

 

b. Distribuţia unor titluri reprezentative la nivel naţional: 

Beneficiind de contractele existente între asociatul administrator şi cele mai reprezentative librării la 

nivel naţional, titlurile Editurii Universitaria sunt distribuite în condiţiile comerciale de care 

beneficiază asociatul administrator. Mai jos se regăseşte lista librăriilor : 

Societate Librărie Adresa Oraş 

Sedcom Suceava Arena Mall Arena Mall Bacău 

Sedcom Suceava Iaşi ERA SHOPPING PARK Iaşi 

Sedcom Iasi 
Librăria nr 5 

B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I. 

Cuza” Iaşi 

Sedcom Iasi JUNIMEA Piaţa Unirii, nr. 4 Iaşi 

RolcrisImpex Rolcris Str  Alexandru  Ioan Cuza, nr 13 Bucureşti 

Bibliostar Mihai Eminescu  Bd. Regina Elisabeta, nr 16 Bucureşti 

DMD Expo Top DMD B-dul Tomis, nr 67 Constanţa 

Esotera Esotera Str. Lucian Blaga, Nr 10 Timişoara 

LIBRARIA 

CORINA 

LIBRARIA 

CORINA Str  Mihai Eminescu, nr. 2 Arad 

Sedcom Suceava River Plaza mall River Plaza Mall Rm. Vâlcea 

Sedcom Suceava Promenada Mall Promenada  Mall Sibiu 

Libris Braşov Librăria Sf Iosif Str. Mureşenilor Nr. 14 Braşov 

 

3. Participarea la târguri de carte 

Continuând tradiţia Editurii Universitaria de a participa la târgurile de carte pentru a intra în 

contact cu potenţiali clienţi şi a creste vizibilitatea editurii, Editura Pro Universitaria şi Editura 

Universitaria au participat la finalul anului 2012 la Târgul de Carte Gaudeamus – cel mai mare târg 

de carte din România cu peste 100 000 mii de vizitatori în perioada în care se desfăşoară. Editura 

Universitaria a fost în anul 2012 singura editură prezenta din zona Olteniei. 

Pentru anul 2013 avem în plan o prima participare internaţională precum şi diverse 

participări la târgurile naţionale,  unde estimam ca vom face peste 20 de lansări de carte. De 

asemenea, Editura a participat cu succes la Caravana Gaudeamus, Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, 

Teatrul Național Craiova. 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Oraş Perioada 

1 Caravana Gaudeamus Craiova 27 Februarie - 3 martie 2013 



2 Târgul Internaţional de carte Librex Iaşi 6 Martie - 19 martie 2013 

3 Întâlnire editorii francezi şi romani Paris 19 Martie - 21 martie 2013 

4 Salonul Internaţional de carte Paris Paris 21 Martie - 24 martie 2013 

5 Caravana Gaudeamus Cluj 17 Aprilie - 21 aprilie 2013 

6 Caravana Gaudeamus Timişoara 15 Mai - 19 mai 2013 

7 Târgul Internaţional Gaudeamus Bucureşti 20 -24 noiembrie 2013 

8 Caravana Gaudeamus Craiova 26 feb. ‒ 2 mart. 2014 

 

4. Cărţi publicate 

2013 

Cursuri universitare 162 

În afara colecţiilor 55 

Colecţia  Etudes françaises 8 

Seria Mecatronică 1 

Seria Control Engineering 2 

Colecţia Motricitate umană.  Human Motricity 17 

Total general 245 

 

2014 

(până în luna martie) 

Cursuri universitare 16 

In afara colecţiilor 3 

Colecția Didactica limbilor 1 

Colecţia  Repere 2 

Total general 21 

 

5. Realizări 

5.1. Premii obţinute 

A.  Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de 

învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie - 3 martie 2013 

 

 

 

 



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

de Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi 

 

C. Premiul "Ioan Petru Culianu" pentru cea mai 

importantă editură care promovează istoria culturii şi 

civilizaţiei, Târgul Internaţional de Carte Librex, 6-10 

martie 2013, Iaşi. 

 

 

 

D. Premiul ”Educația”, Caravana Gaudeamus, 

Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, Teatrul Național 

Craiova 

6.5.2. Acreditări 

În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru 

recunoaşterea de către Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice a editurilor, Editura Universitaria a obţinut următoarele rezultate (valabile 4 ani de zile, în 

condiţiile respectării conduitei editoriale): 

 Evaluarea din 2011 

o Domeniul Limba şi literatura romană – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/ 2011/12/dom_ed_7.pdf) 

o Domeniul Limbi şi literaturi străine – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/ 2011/ 12/dom_ed_8.pdf) 

 Evaluarea din 2012 (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/edituri-11-dec-

2012.pdf) 

o Domeniul Filosofie – categoria C 

o Domeniul Istorie şi studii culturale– categoria C 

o Domeniul Teologie – categoria B 

o Domeniul Artele spectacolului – categoria B 

 

5.3.  Colecţii  

 

A.  Colecţia Motricitate umană. Human Motricity, 2013 

http://www.editurauniversitaria.ro/Motricitate-umana---Human-Motricity-/ 

 

Nr crt Titlu, autor 

1. 1 Pregătirea fizică în jocul de fotbal, Ciocănescu Daniel 

2. 2 Volei. Curs de bază, Shaao Mirela 

3. 3 Teoria şi practica în fotbalul de performanţă, Stoica Doru 

4. 4 Schi alpin. Tehnică şi metodică, Cătănescu Andreea 

5. 5 Snowboard, Cătănescu Andreea 

6. 6 Predarea unităţilor de învăţare prin jocuri de mişcare, Ungureanu Aurora 

7. 7 Manual clinic de kinetoterapie în afecțiunile metabolice, Elena Ioana Iconaru 

8. 8 Reumatismele inflamatorii în practica kinetoterapeutică, Elena Ioana Iconaru 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/%202011/12/dom_ed_7.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/%202011/12/dom_ed_7.pdf
http://www.editurauniversitaria.ro/Motricitate-umana---Human-Motricity-/


9. 9 Utilizarea rațională a timpului liber în scop educațional-formative, Geanina Toma, Ștefan 

Toma 

10. 10 Forma de practicare a exercițiilor fizice și utilizarea lor în organizarea activităților de 

loisir, Geanina Toma 

11. 11 Metodica educației fizice și sportului, Aurora Ungureanu 

12. 12 Metodica educației fizice în învățământul preșcolar și primar, Aurora Ungureanu 

13. 13 gimnastica de bază. Fundamente teoretice și practico-metodice, Geanina Toma 

14. 14 Predarea unităților de învățare prin jocuri de mișcare, Aurora Ungureanu 

15. 15 Strategii și tehnologii inovatoare în pregătirea canoiștilor juniori, Ștefan Toma 

16. 16 Introducere în terapiile manuale, Ștefan Toma 

17. 17 Inteligența motrică și rolul ei în maximizarea performanței sportive, Germina Cosma 

 

B. Colecţia Logosfera 

http://www.editurauniversitaria.ro/Logosfera/ 

 

 

 

 

C.  Colecţia Restitutio - în parteneriat cu  Muzeul Naţional al Satului 

Dimitrie Gusti 

http://editurauniversitaria.ro/Restitutio/ 

Nr.Crt Titlu, Autor 

1 Aromânii. Catalog de colecţie, Paula Popoiu 

2 Colecţia de covoare din Moldova, Georgeta Stoica 

3 Colecţia de covoare din Muntenia,  Georgeta  Stoica 

4 Colecţia de covoare din Oltenia,  Georgeta Stoica 

5 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică. Vol. I, Paula Popoiu 

6 Drăguş după 80 de ani de la prima campanie monografică, Vol. II, Paula Popoiu 

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

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

9 Conservarea şi restaurarea arhitecturii vernaculare, Vivian Dragomir 

10 Pafteaua, podoabă definitorie a portului balcanic, vol. I, Ioana Gabriela Duicu 

11 “Nişte ţărani” din satul de altădată, Paula Popoiu 

12 Casa Cut, Ilie Moise 

Nr.crt Titlu, autor 

1 Scrierea românească actuală – sistem funcţional, Drăghici Ovidiu 

2 Influențe germane în opera lui Lucian Blaga, Emilia Ștefan 

3 Structura limbajului poetic la Ion Pillat, Aurora-Tatiana Dina 

4 Drumul spre culoare, Irina Aldea 

5 Limbajul religios românesc actual, Ana-Maria Bărbuleanu (Tereche) 

http://www.editurauniversitaria.ro/Logosfera/
http://editurauniversitaria.ro/Restitutio/


D. Colecţia Repere - coeditare cu Universul Juridic 

 

 

 

E. Seria Etudes françaises, 2013 
 

 

 

 

 

F. În afara colecțiilor, 2013 (selecție) 
 

Autor Titlu 

Florentina Mogonea 

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. 

Sinteze teoretice și instrumente aplicative pentru formarea 

profesorilor 

Cristina-Loredana Bloju 
Metodica predării limbii și literaturii române pentru învățământul 

primar 

Adina Moise-Țiței Statistică economică 

Laura Mariana Beucă Modelul european de jurisdicție constituțională 

Cristian Valeriu Stanciu Sistem de avertizare timpurie a crizelor financiare 

Cristina Stanciu 
Studiu asupra antrecontractului văzut ca raport juridica adiacent 

născut din contract 

Gabriela Biriș (coord.) Dicționar medical român-englez-arab 

Nr.crt. Titlu, autor 

1.  Statul de drept, Jacques Chevallier 

2.  Democrația post-totalitară, Jean Pierre Le Goff 

3.  Democrația deconstituționalizată, Dan Claudiu Dănișor 

4.  
Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale, Dan Claudiu 

Dănișor 

5.  Comunitarismul. Mituri și realități, Laurent Bouvet 

Autor Titlu 

Corina Amelia 

Georgescu 

Communication visuelle dans le roman du XIX-e siècle 

Oana Maria Păstae La structuration lexico-sémantique d’une catégorie 

cognitive.  

La joie en français contemporain 

Brindusa Grogoriu Amor sans desonor : une pragmatique pour Tristan et 

Yseult 

Cecilia Condei Composants pragmatiques et textuels du discour 

littéraires 

Nanourougo 

Coulibaly (ed.) 

Pratiques discursives et champ politiques en  

Afrique francophone 

Daniela Dinca, 

Camelia Manolescu 

(eds.) 

La formation professionnelle des futurs enseignants du 

FLE :  

enjeux et stratégies dans la zone Europe centrale et 

orientale  

Diana-Adrian Lefter Théâtre et mythe. Mythe et théâtre 

Mihaela Chapelan 

(coord.) 

Desir/ Rejet de l’a/ Autre 



Dorina Bonea Managemantul calității produselor alimentare de origine vegetală 

Marius Cătălin Gruia Mărul. Tradiție și modernism 

Ancuța Simona Sandu Tehnica și măiestria dirijorală 

Paula Iancu Noțiuni de genetică forestieră 

Silviu-Gabriel Lohon Mărturii din Utopia. Schițe pentru istoria comunismului 

Alina Rece Conflictul interior în teatru 

Oana Badea Test Your Medical English 

Gabriel Cosoveanu, Dana 

Dinu, Gabriel Popescu 

(coord.) 

Povestiri ale multidisciplinaritatii. Studii literare, antropologice și 
lingvistice 

 

 

 

G. În afara colecțiilor, 2014 

 

 

 

POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U” 
 

Tele U Craiova a pus accent, în anul care s-a încheiat, pe o 

promovare intensa a tuturor facultăţilor Universităţii din 

Craiova, pentru o buna informare a elevilor absolvenţi de 

liceu, care îşi doresc sa se înscrie la una dintre specializarile 

oferite de Facultăţile UCV. Am reflectat activităţile 

universitare şi am informat studenţii cu privire la activităţile, 

ofertele de studiu şi programele  Universităţii din Craiova.  

Tele „U” are producţie proprie pentru acoperirea celor 24 de ore de emisie, emisia fiind 

acoperită astfel: 12 ore - emisiuni producţie proprie şi 12 ore - videotext (incluzând 

informaţii de cultură generală, utilitate publică, dar şi informaţii privind actualitatea 

universitară).  

Autor Titlu 

Ion Buzera Excursuri 

Alina Rece 
Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului.  

De la origini până la înființarea primelor teatre 

Cătălina Sitnicov Managementul calității organizațiilor 



Toate emisiunile se realizează cu scopul direct al educaţiei ştiinţifice, juridice, estetice, 

religioase, muzicale sau tehnice. 

Tele „U” Craiova a reuşit să rămână un factor educativ cât se poate de obiectiv în 

spaţiul socio-cultural al zonei. 

Postul de televiziune Tele „U” Craiova şi-a mutat 

sediul în anul 2013, în incinta Bibliotecii Centrale a 

Universităţii din Craiova, din cartierul Lăpuş, o locaţie 

modernă în care s-au montat decoruri noi şi sistem de 

iluminare profesional. 

 

 

1. Tele „U” Craiova a realizat în anul 

2013 diverse reportaje, ştiri, 

emisiuni ce reflectă activităţile 

universitare. Amintim mai jos o 

parte dintre ele: 

Programul cadru de cercetare şi 

inovare Orizont 2020, respectiv 

programele Agenţiei Spaţiale 

europene au fost prezentate în 

Sala Albastră a UCv. Prezentarea 

acestor programe a fost facută de 

către vicepreşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru cercetare 

ştiinţifică şi de către preşedintele 

Agenţiei Spaţiale  Române. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Cercetării ştiinţifice al UCv. Pe marginea acestui 

subiect, au fost realizate si difuzate stiri si emisiuni informative. 

2 Cunoaşterea universului. Departamentul de Fizică a lansat o serie de provocări pentru 

pasionaţii de radioastronomie. A 

avut loc prezentarea detaliată a 

radiotelescopului didactic SRT10 

dar şi desfăşurarea concursului 

online “Profiz”. Acest eveniment a 

fost prezentat atât în cadrul ştirilor 

cât şi în emisiunea Universitaria. 

3 UCv gazdă primitoare. Tele 

U a prezentat primii doi bursieri 

“Eugen Ionesco” din anul 2013 

care au sosit la UCv.  

 

Bursa are o perioadă cuprinsă între 

trei luni şi şase luni, în funcţie de 

amploarea proiectului de cercetare. 

Aceste burse sunt alocate 

studenţilor care vor să desfăşoare 



perioade la studiu la UCv, sub egida AUF, care monitorizează procesul de selecţie şi 

acordarea burselor. 

 

4 Editura Universitaria la târgul de 

carte Gaudeamus. Editura 

Universităţii din Craiova a venit  în 

întâmpinarea craiovenilor cu lansări 

de carte şi peste 150 de titluri la 

Târgul de carte Gaudeamus, din 

2013. Tele U Craiova a filmat şi 

difuzat toate lansările de carte. 

 

 

5 Forumul economic regional Oltenia. A 

doua ediţie a FERO 2013  a avut loc la 

Craiova. Studioul de televiziune Tele U 

Craiova a transmis în direct desfăşurarea 

forumului, care a avut loc în Sala 

Albastră a Universităţii din Craiova. 

FERO a reunit în Bănie ambasadori din 

peste zece ţări, preşedinţide consilii 

judeţene şi primari din peste 30 de 

localităţi din Oltenia.  

 

 

 

 

 

 



6 Ministrul economiei la Craiova. Ministrul Economiei a fost prezent la Universitatea din 

Craiova. Acest eveniment a fost filmat şi difuzat în direct de către studioul de televiziune 

Tele U Craiova.  

7 Politica, diplomaţie şi cultură. 

Cercetători, profesori universitari şi 

personalităţi ale lumii ştiinţifice s-au 

reunit la Craiova pentru a participa la 

conferinţa internaţională “Politică, 

diplomaţie, cultură”. Au fost aduse în 

dezbatere relaţiile internaţionale 

contemporane. Tele U Craiova a filmat 

integral dezbaterile de la sediul Facultăţii 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

Personalităţi ale lumii internaţionale 

implicate direct în activităţi multiple au 

fost prezente la Craiova pentru a găsi 

soluţii şi modalităţi de abordare a unor teme actuale din politică, diplomaţie sau cultură. 

8  Franco jobs - întâlnirea cu angajatorii. Locuri de muncă pentru studenţii francofoni la 

UCv. Facilitarea dialogului între tinerii absolvenţi de studii francofone şi agenţii de recrutare 

în vederea consilierii lor şi prezentarea unor propuneri  de oferte de locuri de muncă - 

acestea au reprezentat teme de discutie în două ediţii ale emisiunii Universitaria.  

9 Studenţii aduc primăvara în drept. 

Înfrumuseţarea campusului noului 

sediu al Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative a UCv a 

reprezentat subiect de ştire în cadrul 

jurnalului Tele U.  

 

 

  



10 Revizuirea Contituţiei în dezbatere publică. Studenţi şi cadre didactice de la patru 

facultăţi ale UCv au participat la 

dezbaterea publică privind 

revizuirea Constituţiei. Acest 

eveniment a reprezentat subiectul 

a două ediţii ale emisiunii 

Universitaria. Pentru a realiza 

cadrul real al unei dezbateri 

academice, specialiştii în drept 

constituţional ai FDSA au elaborat 

un proiect de lege care să fie 

fundamentat doar pe consideraţii 

ştiinţifice. 

11 Chestionar pentru studenţi. 

Uniunea studenţilor din România a 

desfăşurat  un studiu de cercetare privind gradul de mulţumire al studenţilor din mediul 

universitar. Acest subiect a fost prezent în cadrul jurnalului de ştiri. 

12 Meditaţii pentru viitorii studenţi 

ERASMUS. Departamentul de Relaţii 

Internaţionale al UCv a venit în 

întâmpinarea celor care doresc să îşi 

perfecţioneye nivelul de competenţă 

lingvistică într-o limbă străină în 

vederea obţinerii unei burse de 

mobilitate ERASMUS prin 

organizarea de cursuri. Acest subiect a 

fost prezentat prin ştire, în cadrul 

jurnalului Tele U. 

 

13 Fonduri accesate cu succes. UCv 

este un exemplu în accesarea fondurilor europene. Reprezentanţi ai ADR-SV Oltenia precum 

şi ai Autorităţii de management 

pentru programul operaţional 

regional au vizitat sediul Facultăţii 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

Realizarea proiectului reprezintă un 

exemplu în accesarea fondurilor 

europene. Acest subiect a fost 

dezbatut în cadrul emisiunii “La 

Obiect”. 

 

 



  

 

14 Ziua pământului. Expoziţie realizată 

de copii din material reciclabile, o 

sesiune de referate cu studenţi de la 

Facultatea de Agronomie şi de la 

Fizică  prilejuite de Ziua pământului. 

Evenimentul a fost prezentat în cadrul 

jurnalului de ştiri. 

 

15 Dreptul în prim plan. Hexagonul 

Facultăţilor de Drept  şi  conferinţa bienală au 

avut loc în cadrul FDSA. In acea perioada, Tele 

U a difuzat ştiri despre activităţile desfăşurate, 

precum şi două ediţii ale emisiunii 

Universitaria. 

 

16 Studii în străinătate. Prezentarea 

burselor Erasmus au constituit 

subiect de ştiri şi emisiuni, pentru 

informarea studenţilor interesaţi. 

17 Zilele porţilor deschise. Centrul 

universitar de la Drobeta Turnu 

Severin a găzduit pentru elevi 

evenimentul intitulat Zilele porţilor deschise. 

Reprezentanţii centrului însoţiţi de studenţi au 

oferit tinerilor broşuri, pliante şi ghidul 

candidatului pentru a informa cât mai exact 

despre oferta generoasă a Universităţii din 

Craiova. Tele U a difuzat un reportaj despre 

desfăşurarea evenimentului. 

 



18. Întâlnire cu angajatorii. Au fost 

oferite sugestii pentru planurile de 

învăţământ pentru o inserţie cât mai 

bună a viitorilor absolvenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Festivitate de absolvire. 

 

 

 

 

 

 

 

20 Teze de doctorat premiate. Concursul cea mai bună teză de doctorat susţinută public în 

anul 2012 şi confirmatş de 

Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, s-a  

aflat  la prima ediţie. Competiţia 

doctorală a fost organizată de 

Consiliul pentru Studii 

Universitare de doctorat al UCv. 

Evenimentul a fost prezentat în 

cadrul jurnalului de ştiri. 



21 Braiova bussines days. Craiova Bussines Days, maraton de conferinţe dedicat 

antreprenorilor şi managerilor întregii 

comunităţi de afaceri locale şi 

regionale, a care a ajuns şi în 

Craiova. Astfel mediul de  afaceri a 

avut posibilitatea să dezbată soluţii 

de bussines alături de 60 de speakeri 

de top din ţara noastră. Evenimentul 

a fost deschis de rectorul UCv. Tele 

U a difuzat integral evenimentul. De-

asemenea au fost realizate pe această 

temă, două ediţii ale emisiunii “Ora 

de legislaţie” 

22  Delegaţie din Marea Britanie la 

UCv. Universitatea din South Hampton va 

deveni partener al UCv. Pe această temă au 

fost realizate ştiri. 

 

 

 

 

23 Delegaţie din Turcia la UCv. UCv a primit  

vizita unei delegaţii din Turcia, 

condusă de rectorii a două 

universităţi de prestigiu din Corun 

şi Hatai. Evenimentul a fost 

prilejuit de un workshop de  

implantologie organizat la 

Craiova. 

 

 

 

 

 

24 Imaginea UCv în media locală. 

 



 

 

25 Datini şi obiceiuri la Baia de 

Aramă. Anul 2013 a fost încheiat cu 

realizarea primei productii Tele U,  

un reportaj la Baia de Aramă, unde, 

în fiecare an, în Ajun de Crăciun, 

are loc un obicei mai puţin cunoscut 

în România intitulat "piţărăi" (în 

alte locuri se mai numeşte 

"colindeţi"). Echipa Tele U Craiova 

a realizat pe parcusul a două zile, 

impreună cu dna prof. univ.dr. 

Gabriela Rusu Pasarin, un amplu 

reportaj despre tradiţiile din acea 

zonă. 

 

 

 

 

Acestea constituie o mică parte din subiectele de ştiri şi emisiuni ale postului de 

televiziue Tele U Craiova, având ca subiect central Universitatea din Craiova, în anul 2013. 

În grila de programe, pe lângă acest tip de emisiuni, Tele U Craiova realizează emisiuni cum 

sunt : “Sănătatea ta”, “Univers feminin”, “Agricultura”, “Vedete în studio”, “Show me”, 

“Zidire de cuvânt”, “Conexiuni”, “Poartă spre suflet”, “Info Tele U”. 

Prorector, 

Prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu 

  


