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CAPITOLUL  1 

SCURT ISTORIC 

 

 
Prin Legea 138 din 25.04.1947, au fost înfiinţate la Craiova, Facultatea 

de Agronomie şi Facultatea de Mecanizarea Agriculturii, devenite ulterior 
Institutul Agronomic din Craiova. 
 În 1951, s-a creat Institutul de Maşini şi Aparate Electrice, reorganizat în 
1956 prin crearea a două facultăţi: Facultatea de Maşini şi Aparate Electrice şi 
Facultatea de Electrificare Industrială şi Rurală.  
 În septembrie 1959 s-a înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani, având în 
componenţă patru secţii: Filologie, Matematică, Fizică-Chimie, Ştiinţe Naturale 
şi Agricole, la care s-a adăugat, în 1961, secţia de Istorie-Geografie. 
 Prin H.C.M. 894 din 27 august 1965, a luat fiinţă Universitatea din 
Craiova, unind într-o singură structură administrativă institutele existente, 
completate cu profile noi. 
 La data înfiinţării, Universitatea din Craiova a funcţionat cu nouă 
facultăţi, două dintre acestea având profil pedagogic. 

În 1970,  s-a înfiinţat Facultatea de Medicină. 
 În 197, s-a înfiinţat Facultatea de Mecanică.  

La 1 octombrie 1989, Universitatea din Craiova avea următoarea struc-
tură:  

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, cu specializările: Matematică, 
Informatică şi Fizică; 

Facultatea de Filologie, cu specializările: Limba şi literatura română-O 
limbă străină (engleză, franceză, rusă), Limba franceză-Limba română/O a 
doua limbă străină (engleză, rusă, latină); 

Facultatea de Ştinţe Economice, cu specializările: Economia industriei, 
construcţiilor şi transporturilor, Finanţe-Contabilitate, Contabilitate şi 
economie agrară; 

Facultatea de Medicină, cu specializarea Medicină generală; 
Facultatea de Electrotehnică, cu specializările: Electrotehnică, 

Automatizări şi calculatoare, Electromecanică, Maşini şi aparate electrice 
(subingineri), Centrale termoelectrice (subingineri); 

Facultatea de Mecanică, cu specializările: Tehnologia construcţiilor de 
maşini, Maşini-Unelte, Utilaje pentru industria materialelor de construcţii 
(subingineri), Construcţii civile, industriale şi agricole (subingineri); 

Facultatea de Agricultură, cu specializările: Agricultură şi Horticultură. 
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După 1990, Universitatea şi-a dezvoltat structura, în vederea acoperirii 
necesităţilor de instruire ale zonei Oltenia şi a adaptării la noile realităţi social-
economice ale epocii de tranziţie. Astfel, au apărut noi facultăţi şi colegii: 

Facultatea de Drept ”N. Titulescu”, care a funcţionat, iniţial, ca secţie a 
facultăţii de Litere şi Istorie transformată, de la 1 decembrie 1991, în facultate, 
prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 8925/11.11.1991. 

Facultatea de Teologie, care a luat fiinţă, la 1 octombrie 1992, în urma 
semnării Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Patriarhia 
Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991), prin Ordinul Ministrului Învăţămân-
tului şi Ştiinţei nr. 918/30.01.1992. 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, care a fost înfiinţată prin Ordinul 
Ministrului Învăţământului nr. 4622/07.08.1995. 

Colegiul Universitar Tehnic, de Informatică şi Administraţie din 
Craiova şi Colegiul Univeritar Tehnic, Economic şi de Administraţie din 
Drobeta -Turnu – Severin, care au fost înfiinţate prin Ordinul Ministrului 
Învăţământului nr. 5607/1991. 

Prin Legea nr. 119 din 05.06. 1998, începând cu anul universitar 1998-
1999, s-a înfiinţat Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, rezultată 
prin separarea Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova. 

Prin H.G. nr.  94/07.02.2000, s-au înfiinţat Facultatea de Litere şi 
Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, prin reorganizarea Facultăţii de 
Litere şi Istorie, precum şi Facultatea de Chimie şi Facultatea de Fizică, prin 
reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe. 

În urma H.G. nr. 696/2000 se înfiinţează Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, iar prin 
H.G. nr. 23/2001 se înfiinţează Facultatea de Ştiinţe Economice din Drobeta 
Turnu Severin. 
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CAPITOLUL 2 

 

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII ŞI ORGANIZAREA STUDIILOR 
 

 

2.1. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII 
 

Universitatea din Craiova este o instituţie  de  stat  pentru învăţământ 
superior şi cercetare ştiinţifică (universitate de tip A), împărtăşeşte Declaraţia de 
la Lima asupra Libertăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ 
Superior (1988) şi Magna Charta a Universităţilor  Europene (Bologna, 1988), 
este membră titulară în Asociaţia Universităţilor Europene, Asociaţia Interna-
ţională a Universităţilor şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). 

Universitatea din Craiova îşi asumă ca misiuni fundamentale: 
      a)  dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale; 
      b)  tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei umane; 

c)  promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, înnoirea şi 
înlocuirea cunoştinţelor; 

d)  promovarea valorilor spiritualităţii creştine; 
e) formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt 
     calificate; 

      f)   participarea ştiinţei româneşti la dezvoltarea ştiinţei universale; 
      g)  afirmarea identităţii culturii naţionale; 

h) dezvoltarea societăţii româneşti sub forma unui stat de drept, liber şi 
           democratic. 
 Universitatea organizează studii de bază (de lungă şi scurtă durată), studii 
aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, docto-
rat, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniver-
sitare.  

Corespunzător nivelului de pregătire, universitatea acordă următoarele 
diplome şi certificate: diplomă de licenţă, diplomă de inginer (diplomat), 
diplomă de absolvire, certificat de studii, diplomă de studii aprofundate sau de 
master, diplomă de doctor, diplomă de studii academice postuniversitare, 
diplomă de studii postuniversitare de specializare, certificat de absolvire a 
cursurilor postuniversitare de perfecţionare. 

Universitatea din Craiova funcţionează pe baza autonomiei universitare, 
înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal sta-
bilit de Constituţia României, de legile ţării, precum şi de reglementări proprii. 

Cercetarea ştiinţifică este componentă a activităţii academice, orientată 
prin programele de cercetare fundamentală şi aplicativă propuse de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, de alte ministere sau organisme, cu finanţare internă şi 
externă. 
 Spaţiul Universităţii cuprinde edificiile, terenurile şi dotările aflate în 
proprietatea sa ori puse la dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea 
procesului de învăţământ şi de cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru 
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desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive. Fac parte din spaţiul universitar şi 
clădirile destinate serviciilor de administraţie. 
        Spaţiul universitar este inviolabil.  
          În interiorul clădirilor aparţinând spaţiului universitar fumatul este permis 
numai în locuri special amenajate. 
          Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul universitar numai cu 
permisiunea sau la cererea rectorului. Funcţionarea unor birouri sau posturi 
permanente de Poliţie se poate face numai cu aprobarea Senatului. 
          Camerele de locuit din cămine beneficiază de aceeaşi protecţie legală ca şi 
locuinţele particulare. 
          Circulaţia în spaţiul universitar nu poate fi împiedicată sub nici un pretext.  
          Intervenţia ambulanţelor şi a pompierilor, în caz de urgenţă, nu poate fi 
stânjenită. 
          Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul liber al membrilor comuni-
tăţii academice în spaţiul universitar nu poate fi interzis sau limitat sub nici un 
motiv şi în nici o situaţie.  
          Dreptul de grevă nu poate fi exercitat prin interzicerea sau limitarea 
accesului membrilor comunităţii academice în spaţiul universitar.  
          Senatul şi conducerile facultăţilor pot reglementa limitarea accesului în 
timpul nopţii, al vacanţelor şcolare sau al sărbătorilor legale. 
 

Universitatea din Craiova are ca misiune: 
 - formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă 
şi cultură, pentru activităţi economice şi sociale la nivelul ştiinţei şi culturii 
contemporane;  

- actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor, prin programe de 
reconversie profesională şi specializare postuniversitară; 
         - formarea de noi promoţii de cercetători ştiinţifici adaptaţi exigenţelor 
contemporane; 
         - formarea studenţilor din alte ţări şi participarea la edificarea unităţii 
europene; 
         - desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, 
mono-, pluri- şi interdisciplinare, prin institute, centre, laboratoare, 
departamente şi catedre;  
         - asumarea şi realizarea misiunii de centru cultural naţional, care să con-
tribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor culturale; 
         - asumarea şi realizarea menirii de focar al conştiinţei civice naţionale, 
care să promoveze pluralismul opţiunilor, analizele critice şi constructive, 
dezvoltarea în România a culturii politice şi civice, apărarea cadrului democra-
tic, întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
individului şi cetăţeanului în statul de drept; 
         - afirmarea constantă şi progresivă ca un centru de promovare a relaţiilor 
de cooperare internaţională, intra- şi transeuropeană. 
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  Comunitatea academică este constituită din totalitatea persoanelor care 
desfăşoară, în cadrul Universităţii, activitate didactică, de cercetare ştiinţifică şi 
de studiu. Ea este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără discriminări, în 
condiţiile impuse de organizarea ei internă: student, profesor, cercetător, student 
postgradual. 
 Rămân membri ai comunităţii academice profesorii şi cercetătorii 
pensionaţi, care au fost titulari ai Universităţii din Craiova.  
 Sunt considerate ca aparţinând comunităţii academice personalităţile 
româneşti şi străine care deţin titluri onorifice oferite de Universitate. 
 Criteriile fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică sunt 
competenţa profesională, corectitudinea comportamentală şi abilitarea cores-
punzătoare. 
          Intrarea în comunitatea academică se face prin concurs pentru posturile 
didactice şi de cercetare. 
           Nu pot face parte din comunitatea academică, în calitate de cadre didac-
tice, persoanele care au făcut obiectul unei condamnări definitive pentru fapte 
penale incompatibile cu Statutul personalului didactic 

Instruirea se realizează la nivelul principiilor şi al metodologiilor didactice 
moderne şi trebuie să fie deschisă achiziţiilor permanente. Planurile de 
învăţământ, fundamentate pe principiile sistemului de credite de studii, ale 
curriculum-ului şi ale modulizării, cuprind discipline obligatorii, opţionale şi 
facultative.  
       Sistemul de credite transferabile, intra- şi interuniversitare (interne, intra- 
şi intermodulare, externe) permite mobilitatea studenţilor pe orizontală şi pe 
verticală şi o flexibilitate sporită în construirea rutelor proprii de studii. Acest 
sistem de organizare solicită responsabilitatea studenţilor în alcătuirea traseelor 
didactice, le oferă posibilitatea să-şi construiască liber o cultură pluridisci-
plinară, bazată pe o opţiune responsabilă ce include reflexul de adaptabilitate. 

Sistemul de studii instituie ca unitate academică de bază semestrul. Durata 
maximă a unui program de studiu este stabilită prin dispoziţii legale. 
            Rezidenţa universitară poate fi mai scurtă decât durata maximă normată 
dacă studentul suplimentează în fiecare an universitar numărul minim de credite 
stabilit. 
 Dezvoltarea instituţională trebuie să aibă în vedere stabilirea unor repere 
care să permită orientarea acţiunilor strategice către îndeplinirea următoarelor 
misiuni: 

- creşterea nivelului de pregătire profesională a absolvenţilor Universităţii; 
 - organizarea pe cicluri a învăţământului superior în conformitate cu 
Convenţia de la Bologna şi ţinând seama de strategia stabilită la Conferinţa 
Naţională a Învăţământului Superior de la Bucureşti, din 4 noiembrie 2003; 
 - evaluarea continuă a procesului de învăţământ şi cercetare cu accent pe 
calitate, inovare şi folosire eficientă a resurselor; 
 - identificarea clară a obiectivelor programelor de studii şi aprecierea 
resurselor necesare; 
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 - dezvoltarea programelor educaţionale, de cercetare şi consultanţă în 
concordanţă cu principiile marketingului serviciilor; 
 - dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii de învăţământ superior, 
precum şi cu organizaţii profesionale de interes naţional şi internaţional, pentru 
racordarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii; 
 - crearea unui sistem de indicatori ai calităţii organizaţionale; 
 - implicarea Universităţii în proiecte de dezvoltare la nivel regional şi 
naţional; 

Din punct de vedere administrativ, se vor urmări: 
 - promovarea unui management academic şi administrativ orientat spre 
competenţă, performanţă şi transparenţă; 
 - integrarea sistemului de finanţare în concepţia de ansamblu a reformei 
învăţământului superior românesc; 
 - implementarea de strategii ale excelenţei operaţionale; 
 - dezvoltarea unor strategii pentru atragerea de resurse financiare din 
sectorul privat; 
 - îmbunătăţirea infrastructurii instituţiei; 
 - dezvoltarea unui sistem deplin funcţional de comunicare între 
compartimentele instituţiei, precum şi între aceasta şi mediul extern. 

Elaborarea strategiei Universităţii necesită cunoaşterea tuturor factorilor 
de macro- şi micromediu ce influenţează activitatea acesteia şi formularea 
direcţiilor de acţiune pentru îndeplinirea orientărilor strategice ale instituţiei. 
 O analiză pertinentă a macromediului în care îşi desfăşoară activitatea 
Universitatea din Craiova este absolut necesară pentru a identifica, pe de o parte 
riscurile inerente şi posibilităţile de management al acestora, iar, pe de altă parte, 
strategiile adecvate de dezvoltare instituţională. 
 Mediul academic, în general, şi Universitatea din Craiova, în special, stau 
sub influenţa a trei categorii de factori: economici, politici, sociali şi 
tehnologici. 
 Factorii economici exercită un impact considerabil, dat fiind faptul că 
disponibilitatea resurselor de finanţare pentru învăţământul superior creşte direct 
proporţional cu gradul de dezvoltare economică. Dat fiind ritmul încă lent de 
creştere a PIB şi cuantumul modest al alocaţiilor bugetare pentru învăţământ, 
putem afirma faptul că activitatea economică din România nu exercită încă un 
efect stimulativ asupra proceselor de învăţământ şi cercetare. 
 În plus, ritmul redus de creştere economică înregistrat în regiunea 4 SV 
Oltenia reduce semnificativ posibilităţile de valorificare a forţei de muncă 
formate şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice de către Universitatea din Craiova. 
 Factorii politici. Viziunea formaţiunilor politice care s-au succedat la 
guvernarea României cu privire la dezvoltarea învăţământului superior din 
România a fost aproximativ aceeaşi, în sensul că sumele alocate de la bugetul de 
stat au rămas, în termeni reali, aproape neschimbate. 
 Este absolut imperativă crearea unui climat de stabilitate legislativă şi în 
privinţa învăţământului superior, precum şi intensificarea eforturilor pentru 
adaptarea acquis-ului comunitar în domeniul educaţiei universitare. În acest 
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context, este necesar a acorda o importanţă deosebită percepţiei asupra schimbă-
rilor, modului de implementare a cerinţelor, inerţiei în aplicare, precum şi 
posibilei rezistenţe la schimbare. 
 Nu trebuie neglijată nici intenţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a 
promova o lege privind crearea consorţiilor universitare începând cu anul 
universitar 2004-2005. De asemenea, este demn de menţionat faptul că la finele 
acestui mandat academic, cel mai probabil, România va deveni ţară membră a 
Uniunii Europene. 
 
 Factorii sociali cuprind, în principal, aspecte referitoare la: 
 - evoluţia demografică a populaţiei şi evoluţia numărului absolvenţilor de 
liceu (populaţia României suferă un accentuat proces de îmbătrânire); este de 
aşteptat ca numărul absolvenţilor de liceu să se înjumătăţească în anul 2008 faţă 
de anul 2000. În acest context, Universitatea din Craiova trebuie să fie pregătită 
să-şi adapteze oferta educaţională la cerinţele pieţei muncii prin promovarea de 
cursuri de specializare şi de cercetare aprofundată, atragerea de studenţi străini şi 
dezvoltarea de noi perspective antreprenoriale; 
 - starea de sănătate a populaţiei, care poate afecta procesele de învăţământ 
printr-o calitate necorespunzătoare a activităţilor de predare şi de învăţare; 
 - capacitatea de absorbţie financiară a serviciilor intelectuale, context în 
care trebuie menţinut un echilibru permanent între potenţialul financiar limitat al 
celor care solicită astfel de servicii şi necesarul de resurse pentru derularea unor 
procese de învăţământ de calitate. În acest context, se urmăreşte evitarea celor 
două extreme, respectiv promovarea învăţământului de masă, slab calitativ, şi 
promovarea învăţământului  elitist,  de  calitate, dar foarte restrictiv, pro-
punându-ne să identificăm o soluţie de mediere a acestor extreme; 
 - capacitatea de absorbţie profesională a serviciilor intelectuale, dată fiind 
dificultatea integrării în practica socială a unor specializări precum ştiinţele 
exacte sau cele agricole. Vor fi iniţiate eforturi susţinute pentru orientarea cât 
mai puternică spre piaţă a pregătirii studenţilor în astfel de specializări, precum 
şi pentru identificarea oportunităţilor de angajare ulterioară a acestora, mai ales 
în contextul lărgirii spre est a pieţei muncii din Uniunea Europeană; 
 - sistemul de securitate, care trebuie să includă iniţiative de consolidare a 
clădirilor în care se derulează procesele de învăţământ, de asigurare a acestora 
împotriva cutremurelor şi incendiilor. 
 Factorii tehnologici. Având în vedere principalele tendinţe tehnologice în 
perioada actuală (creşterea ritmului schimbărilor tehnologice datorită exploziei 
inovaţiilor, repartiţia diferită a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe domenii 
de activitate şi intensificarea regimului reglementărilor tehnologice), principalii 
factori tehnologici cu impact asupra activităţii Universităţii sunt: 
 - politica guvernamentală faţă de cercetare-dezvoltare; 
 - calitatea infrastructurii de telecomunicaţii la nivel naţional; 
 - viteza de transfer a tehnologiilor şi a know-how-ului; 
 - gradul de înnoire a tehnologiilor de producţie a software-ului în 
domeniul educaţional; 
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 - extinderea utilizării sistemelor de e-learning şi necesitatea asimilării 
acestor metode moderne de predare-învăţare. 
 La început de an 2004, Universitatea din Craiova se prezintă ca o structură 
deosebit de complexă, care este capabilă să atingă standarde de performanţă în 
principalele domenii de activitate: didactic, cercetare, stagii practice, relaţii 
internaţionale, activităţi cu caracter administrativ. 
 Programele educaţionale din cele 17 facultăţi ale Universităţii din Craiova 
acoperă un domeniu vast de specializări într-un mod echilibrat, existând 129 de 
programe de studiu de lungă durată şi 43 de programe de studiu de scurtă durată. 
De asemenea, învăţământul postuniversitar a fost puternic consolidat în primul 
rând din punctul de vedere al studiilor de master, în spiritul Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare a Învăţământului Superior. Acest deziderat a fost îndeplinit 
urmărind două căi de acţiune: transformarea studiilor aprofundate în studii de 
master şi demararea de noi programe de master. Este imperativă, în acest 
context, susţinerea acestor iniţiative prin transformări organizaţionale adecvate 
(infrastructură şi resurse umane), deoarece procesul a avut un caracter deosebit 
de intens, încercând să se recupereze un handicap generat de lipsa de fermitate a 
legislaţiei în vigoare.  
  
 
 
 

2.2. STRUCTURA UNIVERSITĂŢII            
 
Comunitatea academică a Universităţii este structurată pe facultăţi, 

departamente (de învăţământ, cercetare şi producţie) şi catedre.  
Facultăţile sunt unităţi de bază ale instituţiei de învăţământ superior şi 

exprimă specificul unei comunităţi universitare, formată din personal didactic, 
de cercetare, studenţi şi personal didactic auxiliar, structurat pe departamente şi 
catedre. 

Sunt parte organică a Universităţii şi alte unităţi: biblioteci, muzee, 
Grădina Botanică, Staţiunea Didactică Experimentală, Casa Universitarilor, baze 
sportive, baza navală, cămine, cantine, editură, tipografie,  servicii tehnice, 
administrative.  

Universitatea are personalitate juridică. 

Catedra este unitatea de bază structurală a facultăţii sau departamentului. 
Ea organizează şi coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în 
domenii academice specifice.  
          Este condusă de un birou în frunte cu şeful de catedră, care este membru 
de drept în Consiliul facultăţii sau al departamentului. 

Catedra are următoarele atribuţii: 
- propune planuri de învăţământ; 
- întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de studiu şi ale 

activităţilor de pregătire practică; 
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- stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor în acord cu normele 
generale stabilite de Consiliul facultăţii. 

- analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau de echivalare a 
creditelor de studii; 

- întocmeşte statele de funcţii pentru personal didactic; 
- evaluează activitatea corpului profesoral şi a personalului de cercetare 

din catedră; 
- asigură realizarea de către corpul profesoral şi de către personalul de 

cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii; 
- propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi pentru 

personalul de cercetare din catedră; 
- propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 

          - organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare; 
 - propune cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordare a 
titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de 
pensionare; 
          - coordonează activitatea de cercetare din catedră şi organizează mani-
festări ştiinţifice, avizează funcţionarea centrelor şi a unităţilor de cercetare care 
utilizează infrastructura facultăţii; 

- coordonează activitatea de pregătire prin doctorat în domeniul de 
competenţă; 

- utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, cu 
respectarea prevederilor legale; 

- participă la competiţiile pentru obţinerea de fonduri suplimentare; 
- propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau 

din străinătate. 
 Departamentul se constituie ca unitate academică de învăţământ, de 
cercetare, proiectare şi microproducţie menită să valorifice potenţialul corpului 
profesoral, al cercetătorilor şi studenţilor la nivelul unui profil sau al unei 
specializări. 

Departamentele funcţionează cu aprobarea Senatului fie în structura 
facultăţilor, fie autonome, în subordinea Biroului Senatului. 

Competenţele şi obiectivele specifice care îi motivează funcţionarea se 
stabilesc prin regulamente proprii. 

Facultatea este formată din specializări, departamente, catedre, institute, 
biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, ateliere tehnice. 

Structura facultăţii se stabileşte în conformitate cu prevederile Cartei, cu 
nevoile didactice, ştiinţifice şi cu bugetul alocat. 
          Facultatea beneficiază de autonomie universitară în domeniul ştiinţific, 
didactic, financiar, administrativ.  

În baza autonomiei, facultatea îşi desemnează propria administraţie 
academică potrivit prevederilor Cartei şi ale Regulamentului facultăţii. 
          Facultatea îşi fixează denumirea, cu aprobarea Senatului. 

Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii. 
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Facultatea elaborează Regulamentul propriu, prin care reglementează 
desfăşurarea studiilor universitare şi a cercetării ştiinţifice. Regulamentul nu 
poate avea dispoziţii contrare Cartei şi legislaţiei în vigoare. 

Având o existenţă de peste 55 de ani, Universitatea din Craiova se 
prezintă ca o instituţie complexă şi modernă de învăţământ superior, având în 
componenţa sa 17 facultăţi  deţinând 109 specializări. 

Staff-ul academic este format din peste 975 de cadre didactice titulare, 
care asigură instruirea a peste 26 500 de studenţi români şi străini. 

În anul universitar 2003-2004, structura Universităţii se prezintă conform 
Organigramei alăturate.  
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   Organigrama 
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2.2.1. ÎNVǍŢǍMÂNT DE LUNGǍ DURATǍ 
 

Nr 
crt 

Denumirea 
facultăţii Domeniul Durata  

stud. Specializarea Titlul  
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Drept 4 ani, zi Drept Licenţiat în 
Ştiinţe juridice 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
 

1. Drept 

Ştiinţe 
administrative 4 ani, zi Administraţie 

publică 

Licenţiat în 
Ştiinţe 
administrative 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 

4 ani, zi 

Limba şi literatura 
română-O limbă şi 
literatură străină 
(engleză,franceză 

germană, rusă, 
italiană, spaniolă, 

latină) 

Licenţiat în 
Filologie 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
 

4 ni, zi 

Limba şi literatura 
engleză-Limba şi 
literatura română/ 

O limbă şi 
literatură străină 

(franceză, germană, 
italiană, spaniolă, 

latină) 

Licenţiat în 
Filologie 

4 ani, zi 
Limba şi literatura 
engleză-Limba şi 

literatura rusă 

Licenţiat în 
Filologie 

4 ani, zi 

Limba şi literatura 
franceză-Limba şi 
literatura română/ 

O limbă şi 
literatură străină 

(engleză, germană, 
rusă, italiană, 

spaniolă, latină) 

Licenţiat în 
Filologie 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
 
 

Filologie 

4 ani, zi Traducere şi 
interpretare 

Interpret 
conferinţă-
Traducători 

Teatru 4 ani, zi 
Artele 

spectacolului de 
teatru 

Licenţiat în 
Arte  

2. Litere 

Ştiinţe ale 
comunicării 4 ani, zi Comunicare socială 

şi relaţii publice 

Licenţiat în 
Comunicare şi 
Relaţii publice 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4 ani, zi Interpretare 
muzicală 

Licenţiat în 
Arte Muzică 

4 ani, zi Pedagogie 
muzicală 

Licenţiat în 
Arte 

 
  

Arte plastice 
şi decorative 4 ani, zi Arte plastice-

Grafică aplicată 
Licenţiat în 
Arte 

În curs de 
autorizare 

4 ani, zi Educaţie fizică şi 
sport 

Licenţiat în  
Educaţie fizică 
şi sport 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
3. 

Educaţie 
fizică şi 
sport 

Educaţie 
fizică şi sport 

4 ani, zi Kinetoterapie Licenţiat în 
Kinetoterapie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Istorie 4 ani, zi Istorie Licenţiat în 
Istorie 

Istorie-
Filologie 4 ani, zi Istorie-O limbă şi 

literatură străină 

Licenţiat în 
Istorie-

Filologie 

Filosofie-
Sociologie 4 ani, zi Filosofie-

Sociologie 

Licenţiat în 
Filosofie-
Sociologie 

Geografie-
Filologie 4 ani, zi Geografie-O limbă 

şi literatură străină 

Licenţiat în 
Geografie-
Filologie 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
 

Ştiinţe 
politice 4 ani, zi Ştiinţe politice Licenţiat în 

Ştiinţe politice 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

4. 
Istorie-
Filosofie-
Geografie 

Sociologie-
Psihologie 4 ani, zi Sociologie-

Psihologie 

Licenţiat în 
Sociologie-
Psihologie 

În curs de 
autorizare 

Matematică 4 ani, zi Matematică Licenţiat în 
Matematică 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Matematică-
Informatică 4 ani, zi Matematică-

Informatică 

Licenţiat în 
Matematică-
Informatică 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5. MatematicăIn
formatică 

Informatică 4 ani, zi Informatică Licenţiat în 
Informatică 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

4 ani, zi Fizică Licenţiat în 
Fizică 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 Fizică 

4 ani, zi Fizică medicală 
Licenţiat în 

Fizică 
medicală 

6. Fizică 

Fizică-
Informatică 4 ani, zi Fizică-Informatică 

Licenţiat în 
Fizică-

Informatică 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 
 
 
 



14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4 ani, zi Chimie Licenţiat în 
Chimie 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

4 ani, zi Biochimie 
tehnologică 

Licenţiat în 
Chimie 7. Chimie Chimie 

4 ani , zi Chimia mediului 
Licenţiat în 

Chimia 
mediului 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Teologie 4 ani, zi Teologie ortodoxă 
pastorală 

Licenţiat în 
Teologie 

Teologie-
Filologie 4 ani, zi 

Teologie ortodoxă 
didactică-Limba şi 
literatura română 

Licenţiat în 
Teologie-
Filologie 

Teologie-
Filologie 4 ani, zi 

Teologie ortodoxă 
didactică-Limba şi 
literatura străină 

(engleză, franceză, 
germană, rusă) 

Licenţiat în 
Teologie-
Filologie 

8. Teologie 

Teologie-
Asistenţă 
socială 

4 ani, zi 
Teologie ortodoxă 
didactică-Asistenţă 

socială 

Licenţiat în 
Teologie-
Asistenţă 
socială 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

4 ani, zi Economie generală Economist 
licenţiat 

4 ani, zi Economie 
agroalimentară 

Economist 
licenţiat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Economic 

4 ani, zi 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor 

Economist 
licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 

Management 4 ani, zi Management Economist 
licenţiat 

Finanţe 4 ani, zi Finanţe şi Bănci Economist 
licenţiat 

Contabilitate 4 ani, zi 
Contabilitate şi 
informatică de 

gestiune 

Economist 
licenţiat 

Marketing 4 ani, zi Marketing Economist 
licenţiat 

Relaţii 
economice 

internaţionale 
4 ani, zi Relaţii economice 

internaţionale 
Economist 
licenţiat 

Cibernetică şi 
statistică 

economică 
4 ani, zi 

Statistică şi 
previziune 
economică 

Economist 
licenţiat 

9. Ştiinţe 
Economice 

Informatică 4 ani, zi Informatică 
economică 

Economist 
licenţiat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

5 ani, 
 zi Agricultură Inginer 

diplomat 10. Agricultură Agricultură 
5 ani, zi Montanologie Inginer 

diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Horticultură 5 ani, zi Horticultură Inginer 
diplomat 

Inginerie 
alimentară 5 ani, zi 

Tehnologia 
prelucrării 

produselor agricole 

Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Ingineria 
mediului 5 ani, zi 

Ingineria şi 
protecţia mediului 

în agricultură 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Silvicultură 5 ani, zi Silvicultură Inginer 
diplomat 

În curs de 
autorizare 

11. Horticultură 

Biologie 4 ani, zi Biologie Licenţiat în 
Biologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5 ani, zi Autovehicule 
rutiere 

Inginer 
diplomat 

5 ani, zi 

Maşini şi instalaţii 
pentru agricultură 

şi industria 
alimentară 

Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 Inginerie 
mecanică 

5 ani, zi Inginerie mecanică Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5 ani, zi 
Tehnologia 

construcţiilor de 
maşini 

Inginer 
diplomat Ingineria 

industrială 
5 ani, zi Maşini si sisteme 

de producţie 
Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

 
Ingineria 

materialelor 
5 ani, zi Ingineria 

materialelor 
Inginer 
diplomat 

12. Mecanică 

Inginerie 
economică 5 ani, zi 

Inginerie 
economică în 

domeniul mecanic 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

  5 ani, zi 
Ingineria 
sistemelor  

de circulaţie 

Inginer 
diplomat 

  

Ingineria 
transporturilor

5 ani, zi Ingineria 
transporturilor 

Inginer 
diplomat 

În curs de 
autorizare 

5 ani, zi Automatică Inginer 
diplomat 

5 ani, zi Calculatoare Inginer 
diplomat 

Ingineria 
sistemelor şi 

calculatoarelor 

5 ani, zi Calculatoare (în 
limba engleză) 

Inginer 
diplomat 

Inginerie 
electronică 5 ani, zi Electronică Inginer 

diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Ştiinţe 
aplicate 5 ani, zi Informatică 

industrială 
Inginer 
diplomat 

13. 
Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Mecatronică 5 ani, zi Mecatronică Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

5 ani, zi Electrotehnică 
generală 

Inginer 
diplomat 

5 ani, zi 
Electrotehnică 

generală (în limba 
franceză) 

Inginer 
diplomat 

5 ani, zi Construcţii 
electrotehnice 

Inginer 
diplomat 

Inginerie 
electrică 

5 ani, zi Acţionări electrice Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

5 ani, zi Electroenergetică Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5 ani, zi Termoenergetică Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Inginerie 
energetică 

5 ani, zi Energetică 
industrială 

Inginer 
diplomat 

Inginerie 
economică 5 ani, zi 

Inginerie 
economică în 

domeniul electric, 
electronic şi 

energetic 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

14. Electrotehnică 

Inginerie 
aerospaţială 5 ani, zi Echipamente şi 

instalaţii de bord 
Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

5 ani, zi Electromecanică Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 Inginerie 
electrică 

5 ani, zi Electromecanică 
(în limba franceză) 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Mecatronică 5 ani, zi Roboţi industriali Inginer 
diplomat 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

15. Electromecanică 

Ingineria 
mediului 5 ani, zi 

Ingineria şi 
protecţia mediului 

în industrie 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Management 4 ani, 
 zi Management Economist 

licenţiat 

Finanţe 4 ani, zi Finanţe şi Bănci Economist 
licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 16. 

Ştiinţe 
Economice Dr. 
Tr. Severin  

Contabilitate 4 ani, zi 
Contabilitate şi 
Informatică de 

gestiune 

Economist 
licenţiat 

În curs de 
autorizare 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Inginerie 
economică 

5 ani,
 zi 

Inginerie 
economică 
industrială 

Inginer 
diplomat 

Inginerie 
mecanică 

5 ani, 
zi 

Utilaje şi instalaţii 
portuare 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 17. 

Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice Dr. Tr. 
Severin Ingineria 

mediului 
5 ani, 

zi 

Ingineria şi 
protecţia mediului 

în industrie 

Inginer 
diplomat 

În curs de 
autorizare 

  Inginerie 
industrială 

5 ani, 
zi 

Utilajul şi 
tehnologia sudării 

Inginer 
diplomat 

În curs de 
autorizare 

 
 
 

2.2.2.  ÎNVǍŢǍMÂNT DE SCURTĂ DURATǍ 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
facultăţii Domeniul Durata 

stud. Specializarea Titlul 
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
 

Matematică-
Informatică Informatică 3 ani, 

zi Informatică Informatician 
Acreditată 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

2. Fizică Fizică 3 ani, 
zi Fizica mediului 

Agent în 
fizica 
mediului 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Filologie 3 ani, zi Birotică Funcţionar 
superior 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

3 ani, zi 
Institutori-Învăţământ 

primar (Slatina şi 
Râmnicu Vâlcea) 

Institutor 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

3. 
 

Litere 
 Pedagogie 

 
3 ani, 

zi 

Institutori- 
Învăţământ 
preşcolar 

Institutor 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

3 ani, zi Administaţie publică 
locală 

Funcţionar 
superior 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
4. Drept Administraţie 

 3 ani, 
zi 

Administaţie 
publică locală 

(Râmnicu Vâlcea) 

Funcţionar 
superior 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5. Mecanică Materiale 3 ani, zi Materiale şi 
defectoscopie 

Inginer 
Colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

6. Ştiinţe 
Economice Contabilitate 3 ani, zi Contabilitate Economist 

colegiu 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

  Finanţe 3 ani, 
zi Gestiune bancară Economist 

colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Mecanică 3 ani, zi Automobile Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

7. Mecanică 

Construcţii 3 ani, 
zi 

Tehnologia 
construcţiilor 

Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

3 ani, 
zi 

Maşini şi aparate 
electrice 

Inginer 
colegiu 

Acreditată 
HG nr. 693 / 
30.06.2003 

8. Electrotehnică Electrotehnică 
 

3 ani, 
zi 

Controlul calităţii şi 
metrologie 

Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

3 ani, 
zi Electromecanică Inginer 

colegiu 9. Electromecanică Electromecanică 
3 ani, 

zi 
Echipamente 
electrocasnice 

Inginer 
colegiu 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

3 ani, 
zi Automatizări Inginer 

colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

3 ani, 
zi Tehnică de calcul Inginer 

colegiu 

Acreditată 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Automatizări 
şi tehnică de 

calcul 

 Tehnică de calcul 
(Râmnicu Vâlcea) 

Inginer 
colegiu 

Electronică 3 ani, 
zi Electronică aplicată Inginer 

colegiu 

10. 
Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

 3 ani, 
zi 

Tehnologii audio-
video şi multimedia 

Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 

11. Horticultură Silvicultură 3 ani, 
zi 

Tehnica Culturilor 
Silvice 

Inginer 
colegiu 

În curs de 
autorizare 

12. Agricultură Geodezie 3 ani, 
zi Cadastru Inginer 

colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Contabilitate 3 ani, 
zi Contabilitate Economist 

colegiu 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Economie 3 ani, 
zi 

Economia 
comerţului 

Economist 
colegiu 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
13. 

 

Ştiinţe 
Economice 
Drobeta-

Tr.Severin 
 

Finanţe 3 ani, 
zi Gestiune bancară Economist 

colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Administraţie 3 ani, 
zi 

Administraţie 
publică locală 

Funcţionar 
superior 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Filologie 3 ani, 
zi Birotică Funcţionar 

superior 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 
  

Pedagogie 3 ani, 
zi 

Institutori-
Învăţământ primar Institutor 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Materiale 3 ani, 
zi 

Materiale şi 
defectoscopie 

Inginer 
colegiu 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 

Nave şi 
navigaţie 

3 ani, 
zi 

Navigaţie, transport 
fluvial şi maritim 

Inginer 
colegiu 

ACREDITATĂ 
HG nr. 1082 / 

30.09.2003 14. 

Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice 
Drobeta-
Tr.Severin Electromecanică 3 ani, 

zi 
Electromecanică 

navală 
Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 
 
 2.2.3. STUDII APROFUNDATE 
 

 
Nr. 
crt. Denumirea facultăţii Durata 

stud. Specializarea Titlul 
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Matematică- 
Informatică 1 an, zi Algebră şi 

Geometrie   

2. Fizică 1 an, zi Teoria cuantică a 
câmpului   

1 an, zi Doctrină şi cultură   
3. Teologie 

1 an, zi Exegeză şi 
ermineutică   

4. Mecanică 1 an, zi Materiale şi 
tehnologii speciale   

1 an, zi Tehnologii 
ecologice   

1 an, zi 

Sisteme complexe 
de stabilizare, 

navigaţie şi dirijare 
aerospaţială 

  
5 Electrotehnică 

1 an, zi 

Calitatea energiei şi 
gestiunea 
proceselor 
energetice 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

6. Electromecanică 1 an, zi 

Calitatea şi 
gestiunea calităţii 
echipamentelor 
electromecanice 

  

7. Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 1 an, zi Sisteme de control 

neconvenţionale   

1 an, zi Tehnologii 
horticole   

8. Horticultură 

1 an, zi 
Bazele biologice 

ale protecţiei 
plantelor 

  

9. Agricultură 1 an, zi 

Exploatarea 
nepoluantă a 
ecosistemelor 

agricole 

  

 
 
 MASTER 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea facultăţii Durata 

stud. Specializarea Titlul 
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Chimie 
2 ani, 

zi Calitatea mediului   

2 ani, 
zi 

Sport şi 
management în 

sport 
  

2. Educaţie Fizică şi Sport 
2 ani, 

zi 
Traumatologie şi 

recuperare în sport   

2 ani, 
zi 

Literatura română 
în context european   

2 ani, 
zi 

Literatura franceză- 
Poetica / Poietica   

2 ani, 
zi 

Structura şi 
dinamica limbii 

române 
contemporane 

  

2 ani, 
zi 

Contrastivite et 
didactique du FLE   

2 ani, 
zi 

Lingvistică 
romanică   

3. Litere 

2 ani, 
zi 

Comunicare 
interculturală   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2 ani, 
zi 

Traducere şi 
terminologie 

juridică (Limba 
franceză) 

  

2 ani, 
zi 

Receptarea 
antichităţii greco-
romane în cultura 

romană 
  

2 ani, 
zi 

Biopoetica marilor 
maeştri (literatura 
anglo-americană) 

  

2 ani, 
zi 

Strategii pentru 
realizarea 

curriculumului 
şcolar la limba şi 
literatura română 

  

2 ani, 
zi Limba franceză   

  

2 ani, 
zi 

Metodologia 
învăţării şi predării 
limbii şi literaturii 

engleze 
  

2 ani, 
zi 

Sisteme dinamice  
şi probleme de 

evoluţie 
  

4. Matematică-Informatică 
2 ani, 

zi 

Inteligenţă 
artificială şi 
tehnologii de 
comunicaţii 

  

2 ani, 
zi 

Administrarea 
afacerilor   

2 ani, 
zi 

Economie 
europeană   

2 ani, 
zi Marketing aplicat   

2 ani, 
zi 

Managementul şi 
dezvoltatrea 

resurselor umane 
  

2 ani, 
zi 

Contabilitate şi 
administrarea 
întreprinderii 

  

2 ani, 
zi 

Finanţe şi 
administrarea 

afacerilor 
  

2 ani, 
zi 

Management 
financiar bancar   

2 ani, 
zi 

Analiza statistică a 
fenomenelor social-

economice 
  

5. 
  Ştiinţe Economice 

2 ani, 
zi 

Managementul 
proiectelor 
europene  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2 ani, 
zi 

Analiză diagnostic 
şi evaluarea 
afacerilor 

  

2 ani, 
zi 

Management şi 
audit contabil   

2 ani, 
zi 

Strategii 
manageriale în 

finanţe publice şi 
asigurări 

  

2 ani, 
zi 

Informatică 
aplicată  

în economie 
  

  

2 ani, 
zi 

Tehnologia 
informaţiei 
economice 

  

2 ani, 
zi Inginerie mecanică   

6. Mecanică 
 2 ani, 

zi 

Optimizare 
tehnologică şi cons-

tructivă în cons-
trucţia de maşini 

  

2 ani, 
zi Studii europene   

2 ani, 
zi 

Balcanii în relaţii 
internaţionale în 
epoca modernă şi 

contemporană 
  

2 ani, 
zi 

Mediul geografic-
Valorificarea resur-

selor şi protecţia 
resurselor naturale 

  

7. Istorie, Filosofie, Geografie 

2 ani, 
zi 

Filosofia şi socio-
logia comunicării   

8. Drept 2 ani, 
zi Drept public   

9. Electrotehnică 2 ani, 
zi 

Inginerie electrică 
avansată   

10. Electromecanică 2 ani, 
zi 

Sisteme 
electromecanice 

complexe 
  

2 ani, 
zi 

Automatica siste-
melor complexe   

11. Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

2 ani, 
zi Ingineria software   

12. Horticultură 2 ani, 
zi 

Viticultură-
Oenologie   
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2.2.4. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ – 
             
               ÎNVĂŢĂMÂNT LUNGĂ DURATĂ 

 

Nr. 
crt. Denumirea facultăţii Durata 

stud. Specializarea Titlul 
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Istorie, Filosofie, Geografie 5 ani, 
FR Istorie Licenţiat în 

Istorie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

2. Drept 5 ani, 
FR Drept 

Licenţiat în 
Ştiinţe 
juridice 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

6 ani, 
FR 

Tehnologia 
prelucrării 

produselor agricole 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 3. Horticultură 

6 ani, 
FR 

Ingineria şi 
protecţia mediului 

în agricultură 

Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5 ani, 
FR Management Economist 

licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 4. 

 
Ştiinţe Economice Dr. Tr. 

Severin 
5 ani, 
FR Finanţe şi Bănci Economist 

licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

5. Teologie 5 ani , 
FR 

Teologie ortodoxă 
pastorală 

Licenţiat în 
Teologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 
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- ÎNVĂŢĂMÂNT  SCURTĂ  DURATĂ 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
facultăţii Domeniul 

Durata 
studiil

or 
Specializarea Titlul 

obţinut 

Situaţia  
Autorizării / 
Acreditării 

 

1. 

Ingineria şi 
Managementul 

Sistemelor 
Tehnologice 

Drobeta-
Tr.Severin 

Nave şi 
navigaţie 

4 ani, 
FR 

Navigaţie, transport 
fluvial şi maritim 

Inginer 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

 
 
 2.2.5. ÎNVǍŢǍMÂNT LA DISTANŢǍ  
 

-  ÎNVǍŢǍMÂNT  LUNGǍ DURATǍ 
 
Nr
crt 

Denumirea 
facultăţii Domeniul Durata 

studiilor Specializarea Titlul  
obţinut 

Situaţia  
Autorizării / 
Acreditării 

1. Matematică-
Informatică Informatică 5 ani, ID Informatică Licenţiat în 

Informatică 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

2. Litere Filologie 5 ani, ID 

Limba şi literatura 
română-O limbă şi 
literatură străină 

(engleză, franceză, 
germană, rusă, 

italiană, spaniolă, 
latină) 

Licenţiat în 
Filologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

Istorie-
Filologie 5 ani, ID Istorie-O limbă şi 

literatură străină 

Licenţiat în 
Istorie-

Filologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

Filosofie-
Sociologie 5 ani, ID Filosofie-Sociologie 

Licenţiat în 
Filosofie-
Sociologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

3. Istorie-Filosofie-
Geografie 

Geografie-
Filologie 5 ani, ID 

 
Geografie-O limbă 
şi literatură străină 

Licenţiat în 
Geografie-
Filologie 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

Management 5 ani, ID Management Economist 
licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

Finanţe 5 ani, ID Finanţe şi Bănci Economist 
licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

4. Ştiinţe Economice 

Contabilitate 5 ani, ID 
Contabilitate şi 
informatică de 

gestiune 

Economist 
licenţiat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 
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Nr
crt 

Denumirea 
facultăţii Domeniul Durata 

studiilor Specializarea Titlul  
obţinut 

Situaţia  
Autorizării / 
Acreditării 

5. Horticultură Horticultură 6 ani, ID Horticultură Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

6 ani, ID Agricultură Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

6. Agricultură Agricultură 

6 ani, ID Montanologie Inginer 
diplomat 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr.1082/ 
30.09.2003 

 
 

 
- ÎNVǍŢǍMÂNT  SCURTǍ DURATǍ 

 
 
Nr 
crt 

Denumirea 
facultăţii Domeniul Durata 

studiilor Specializarea Titlul 
obţinut 

Situaţia 
Autorizării/ 
Acreditării 

1. Drept Administraţie 4 ani, ID Administraţie 
publică locală 

Funcţionar 
superior 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 

Contabilitate 4 ani, ID Contabilitate Economist 
colegiu 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 2. 

Ştiinţe 
Economice 
 Drobeta- 

 Tr.Severin Administraţie  4 ani, ID Administraţie 
publică locală 

Funcţionar 
superior 

Autorizată 
provizoriu 

HG nr. 1082 / 
30.09.2003 
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2.2.6. Centrul de formare complementară (CFC)  
 
 

            Se organizează cursuri de specializare şi perfecţionare: 

 1.  Specializarea: Informatică – Tehnologii asistate de calculator 

       Durata studiilor: 3 semestre 

2. Specializarea: Societatea informaţională. Management şi marketing.                  

                                       Informatică economică 

        Durata studiilor: 3 semestre 

3. Specializarea: Formation aux Normes ISO de Dessin Techniques 

       Durata studiilor: 1 lună 

4. Specializarea: Evaluatori  pentru furnizorii de formare profesională 

       Durata studiilor: 2 luni 

5. Cursuri de perfecţionare şi evaluare – personal tehnic (Studii 

superioare, Studii medii) 

6. Cursuri de conversie profesională conform Nomenclatorului 

Ocupaţiilor din România 

În cadrul CFC, se urmăresc următoarele obiective prioritare: 

 A. Promovarea unor module de pregătire a formatorilor pentru diferite    

domenii: 

B. Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi comunitatea 

locală/regională în activitatea de conversie profesională, conform Nomencla-

torului Ocupaţiilor din România, prin: 

  - cursuri postuniversitare şi cursuri postuniversitare de conversie; 

  - stagii de formare complementară pentru persoane cu calificare   atestată; 

  - stagii de certificare a competenţelor profesionale în diferite meserii. 

  C. Promovarea unor module de formare pentru studenţi români şi străini: 

  -  Limbi străine aplicate; 

  - Limbaje de specialitate (tehnic, juridic, medical, economic); 

  - Comunicare interculturală 
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  D. Dezvoltarea unor programe pentru segmentele defavorizate (persoane 

cu handicap, bolnavi de Sida, TBC, femei maltratate, copii instituţionalizaţi); 

  E. Dezvoltarea unor programe pentru segmentele etnice (rromi); 

  F. Formarea, consolidarea şi dezvoltarea spiritului antreprenoria, prin  

programe specifice. 

   

  2.2.7. Alte forme de pregătire postuniversitare 

   
Tipul cursurilor 

Perfecţionare Specializare Academice Conversie profesională Nr 
crt Facultatea Domeniul 

Denumire Durata Denumire Durata Denumire Durat
a Denumire Durata 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ Informatică       Informatică 3 
semestre 

2 DREPT Juridic   

Rolul teoriei 

generale a 

dreptului ca 

ştiinţă a 

esenţializării 

în analiza 

instituţiilor 

juridice 

fundamentale 

de ramură 

1 an     

  

Management 

financiar-

contabil 
3 luni Administrarea 

întreprinderii 2 ani   

  
Gestiunea 

întreprinderii 3 luni     

  
Gestiune 

bancară 4 luni     

3 
ŞTIINŢE 

ECONOMICE Economic 

  
Pieţe de 

capital 4 luni     

4 
AUTOMATICĂ, 

CALCULATOARE

ELECTRONICĂ 

Ştiinţe 
inginereşti       

Informatică  

- Tehonlogie 

asistată  de 

calculator 

3 
semestre 

5 MECANICĂ        
Educaţie 

tehnologică 
3 

semestre 

6 AGRICULTURĂ Agricol 
Evaluator 
şi auditor 
de mediu 

2 luni     
Educaţie 

tehnologică 
3 

semestre 

 
 
 
 



28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

DEPARTAMENTUL 

DE PREGǍTIREA 

PERSONALULUI 

DIDACTIC 

Pedagogic       

Metode de 

pregătire 

psihopedago

gică şi 

metodică 

2 
semestre 

8 HORTICULTURǍ Agricol 

Măsurători 
topografice, 
cadastru şi 
evaluarea 
solurilor 

3 semestre       

 
            2.2.8. Doctoratul 

 
Conducătorii de doctorat ai Universităţii din Craiova, pe domenii de activitate şi specializări 
 

Nr 
crt Domeniul / Specializarea Numele şi prenumele conducătorului 

de doctorat Titlul obţinut 

1. Matematică / Analiză matematică Prof.univ.dr. Niculescu Constantin Doctor  în Domeniul Matematică 

2. Matematică / Geometrie Prof.univ.dr. Stavre Petre Doctor  în Domeniul Matematică 

3. Matematică / Analiză matematică Prof.univ.dr. Vincenţiu Rădulescu Doctor  în  Domeniul Matematică 

4. Fizică / Fizică teoretică Prof.univ.dr. Gherman Oliviu Doctor  Domeniul Fizică 

5. Ştiinţe exacte / Fizică Prof.univ.dr. Balescu Radu  Doctor  în  Domeniul Fizică 

6. Ştiinţe exacte / Fizică Prof.univ.dr. Bizdadea Constantin Doctor  în  Domeniul Fizică 

7. Ştiinţe exacte / Fizică Prof.univ.dr.Caprini Gologan Irinel Doctor  în Domeniul Fizică 

8. Chimie / Electrochimie şi coroziune Prof.univ.dr. Preda Mircea Doctor  în Domeniul Chimie 

9. Chimie  /Chimie analitică Prof.univ.dr. Popescu Alexandru Doctor  în Domeniul Chimie 

10. Chimie / Chimie analitică Prof.univ.dr. Gănescu  Ion Doctor  în Domeniul Chimie 

11. Management / Organizarea 
producţiei şi a muncii Prof.univ.dr. Roşca Constantin Doctor  în Domeniul 

Management 

12. Cibernetică şi statistică economică / 
Statistică economică Prof.univ.dr.Vasilescu Nicolae Doctor  în Domeniul Cibernetică  

şi statisitcă economică 

13. Cibernetică şi statistică economică / 
Informatică economică Prof.univ.dr. Râcu Lascu Doctor  în  Domeniul Cibernetică  

şi statisitcă economică 

14. Management / Management în 
industrie, construcţii şi transporturi Prof.univ.dr. Sbora Traian Doctor  în Domeniul 

Management 
15. Economie / Economie politică Prof.univ.dr. Bărbăcioru Constantin Doctor  în Domeniul Economie 

16. Economie / Economie politică Prof.univ.dr. Băbeanu Marin Doctor  în Domeniul Economie 

17. Contabilitate / Contabilitate Prof.univ.dr. Staicu Constantin Doctor  în Domeniul Contabilitate

18. Relaţii economice internaţionale / 
Relaţii economice internaţionale Prof.univ.dr. Roşu Hamzecu Ion Doctor  în Domeniul Relaţii 

economice internaţionale 

19. Relaţiie conomice internaţionale / 
Economie mondială Prof.univ.dr. Fota Constantin Doctor  în Domeniul Relaţii 

economice internaţionale 
20. Finanţe  Prof.univ.dr. Opriţescu Marin Doctor  în Domeniul Finanţe 
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Nr 
crt 

 
Domeniul / Specializarea 

Numele şi prenumele 
conducătorului de doctorat Titlul obţinut 

21. Istorie  Prof.univ.dr. Dogaru Maria Doctor în Domeniul Istorie 

22. Istorie /  
Istoria contemporană a României Prof.univ.dr. Buzatu Gheorghe Doctor în Domeniul Istorie 

23. Istorie / Istoria modernă a României Prof.univ.dr. Pătroiu Ion Doctor în Domeniul Istorie  

24. Istorie  Prof.univ.dr. Vladimir Iliescu Doctor în Domeniul Istorie 

25. Istorie  Prof.univ.dr. Osiac Vladimir Doctor în Domeniul Istorie 

26. Filologie / Literatura franceză. 
Stilistică şi Poetică Prof.univ.dr. Mavrodin Irina Doctor în Domeniul Filologie 

27. Filologie / Limba şi literatura 
italiana Prof.univ.dr. Renzo Pavese Doctor în  Domeniul Filologie 

28. Ştiinţe umaniste / Filologie Prof.univ.dr. Negrici Eugen Doctor în Domeniul Filologie 

29. Ştiinţe umaniste / Filologie Prof.univ.dr. Şuteu Flora Doctor în Domeniul Flologie 

30. Ştiinţe umaniste / Filologie Prof.univ.dr. Sorescu George Doctor în Domeniul Filologie  

31. Ştiinţe umaniste / Filologie Prof.univ.dr. Beşteliu Marin Doctor în Domeniul Filologie  

32. Ştiinţe umaniste / Filologie Prof.univ.dr. Iliescu Maria Doctor în Domeniul Filologie 

33. Filologie / Limba şi literatura 
italiana Prof.univ.dr. Zoppi Sergio Doctor în Domeniul Filologie  

34. Filologie / Literatura română Prof.univ.dr. Ghidirmic Ovidiu Doctor în Domeniul Filologie 

35. Drept  Prof.univ.dr. Dogaru Ion Doctor în Domeniul Drept 

36. Drept Prof.univ.dr. Alexandru Ioan Doctor în Domeniul Drept 

37. Drept  Prof.univ.dr. Duţu Buzura Mircea Doctor în Domeniul Drept 

38. Automatică  / Sisteme automate Prof.univ.dr.ing. Ivănescu Mircea Doctor în Domeniul Automatică 

39. Automatică  / Sisteme automate Prof.univ.dr.ing. Vladimir Răsvan Doctor în  Domeniul Automatică 

40. Ştiinţa calculatoarelor / 
Calculatoare Prof.univ.dr.ing. Petrescu Mircea Doctor în  

Domeniul Ştiinţa calculatorelor 

41. Inginerie electrică/  
Maşini, aparate şi acţionări electrice Prof.univ.dr.ing. Degeratu Profir Doctor în Domeniul Inginerie 

electrică 

42. Inginerie electrică /  
Maşini, aparate şi acţionări electrice Prof.univ.dr.ing. Câmpeanu Aurel Doctor în Domeniul Inginerie 

electrică 

43. Inginerie electrică  Prof.univ.dr.ing Bitoleanu 
Alexandru 

Doctor în Domeniul Inginerie 
electrică 

44. Inginerie electrică /  
Maşini, aparate şi acţionări electrice Prof.univ.dr.ing. Cividjian Grigore Doctor în Inginerie electrică 

45. Inginerie electrică /  
Tehnica tensiunilor înalte 

Cercet.pr.gr.I dr.ing.  
Marinescu Victor Andrei Doctor în Inginerie electrică 

 
 



30

Nr. 
crt. 

Domeniul fundamental / 
Domeniul Nume conducător Titlul obţinut 

46. Inginerie electrică / Electrotehnică Prof.univ.dr.ing. Silviu Puşcaşu Doctor în Domeniul  Inginerie 
electrică 

47. Energetică  Prof.univ.dr.ing.  Mircea  Ion Doctor în Domeniul Energetică 
48. Inginerie mecanică / Mecanisme Prof.univ.dr.ing. Popescu Iulian Doctor în Inginerie mecanică 

49. Inginerie industrială /  
Tehnologia materialelor Prof.univ.dr.ing. Şontea Sever Doctor în Domeniul Inginerie 

industrială 
50. Ştiinţa şi ingineria materialelor  Prof.univ.dr.ing. Mangra Mihail Doctor în Domeniul Horticultură 
51. Horticultură / Pomicultură Prof.univ.dr Miliţiu Ioan Doctor în Domeniul Horticultură 

52. Horticultură / Viticultură şi 
oenologie Prof.univ.dr. Baniţă  Petre Doctor în Domeniul Horticultură 

53. Horticultură / Viticultură şi 
oenologie Prof.univ.dr.Olteanu Ion Doctor în Domeniul Horticultură 

54. Horticultură / Legumicultură Prof.univ.dr.Bălaşa Mircea Doctor în Domeniul Horticultură 

55. Horticultură  Prof.univ.dr Gheorghiţă Marin Doctor în Domeniul Horticultură 

56. Horticultură Prof.univ.dr. Popa Aurel Doctor în Domeniul Horticultură  

57. Horticultură  Prof.univ.dr. Godeanu Ioan Doctor în Domeniul Horticultură  

58. Horticultură  Prof.univ.dr  Botu Ioan Doctor în Domeniul Horticultură  

59. Horticultură  Prof.univ.dr Chilom Pelaghia Doctor în Domeniul Horticultură  

60. Agronomie / Cultura plantelor de 
câmp Prof.univ.dr.Matei Ion Doctor în Domeniul  Agronomie 

61. Agronomie / Cultura plantelor de 
câmp Prof.univ.dr.Nicolescu Mihai Doctor în Domeniul Agronomie 

62. Agronomie /  
Genetica şi ameliorarea plantelor Prof.univ.dr.Voica Nicolae Doctor în Domeniul Agronomie 

63.  Agronomie / Agrochimie Prof.univ.dr.Marin Nicolae Doctor în Domeniul  Agronomie 

64. Agronomie / Agrochimie Prof.univ.dr.Mocanu Romulus Doctor în Domeniul  Agronomie 

65. Agronomie / Pedologie Prof.univ.dr.Şorop Grigore Doctor în Domeniul Agronomie 

66. Agronomie / Management şi  
marketing în agricultură Prof.univ.dr.Pană Dumitru Doctor în Domeniul Agronomie  

67. Agronomie  Prof.univ.dr Ionescu Ioanin Doctor în Domeniul  Agronomie 
68.  Agronomie  Prof.univ.dr Vasile Dumitru Doctor în Domeniul  Agronomie 

 
 
NOTĂ: Universtiatea din Craiova organizează doctorat cu frecvenţă şi fără frecvenţă 

în domeniile mai sus  menţionate. Durata doctoratului la forma cu frecvenţă este de 4 (patru) 
ani, durata doctoratului la forma fără frecvenţă este de 6 (şase ani). 
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2.2.9. Biblioteca Universităţii 
 
 

Are un profil enciclopedic, îndeplinind rol de bibliotecă naţională pentru 
zona Olteniei, dispunând de drept de depozit legal din anul 1974. Prelucrarea 
documentelor se face centralizat în cele cinci servicii de bibliotecă: completare-
evidenţă, catalogare-clasificare, depozit legal (carte şi periodice), informare 
documentară, comunicarea documentelor. Pentru sprijinirea procesului de 
învăţământ, de cercetare şi de perfecţionare postuniversitară dispune de 12 
biblioteci filiale pentru cele 109 specializări. 

Fondul de documente cuprinde un număr de 1.054.147 de volume. Prin 
serviciul său specializat, are 601 parteneri de schimb intern şi internaţional. Se 
oferă asistenţă bibliografică. 

Biblioteca este dotată cu echipament computerizat, cu sistem de operare 
UNIX şi software multiutilizatori TINLIB. Prelucrarea în regim computerizat 
are în baza de date 95.125 de titluri şi se construieşte o bază de date full-text. 

Pentru utilizatori, în special pentru cei de la învăţământul deschis şi la 
distanţă, s-a pus la dispoziţie o sală de “self assistance” multimedia cu accesarea 
bazelor de date on-line din INTERNET. Sunt necesare încă două structuri: un 
laborator de informatică şi un laboratur de patologia tipăriturilor şi conservare a 
colecţiilor. 

În condiţiile creşterii preţurilor la publicaţii (pe orice suport) a sporit rolul 
sălilor de lectură şi s-a generalizat accesul liber la raft. 

În vederea optimizării serviciilor de bibliotecă, pentru accesul rapid la 
informaţie, se va ţine seama de cel puţin două criterii: tehnicitatea funcţiei şi 
importanţa contactului cu publicul, care realizează o îmbinare de sarcini 
tradiţionale cu altele noi, complementare. Prin urmare, se va materializa ideea 
unei biblioteci ce va funcţiona ca o agenţie în domeniul informării. În felul 
acesta se va schimba orientarea bibliotecii, de la rolul tradiţional de focar de 
cultură, la cel de verigă importantă în sistemul informaţional.  

Dezvoltarea viitoare a instituţiei patronatoare presupune o schimbare  
substanţială a modalităţii de tratare a tehnologiei informaţionale, ceea ce va 
conduce la: 

-  oferirea de noi tipuri de servicii (“pachete” de informaţii, servicii de 
referinţe) alături de cele tradiţioanle; 

- organizarea reţelei de sisteme electronice de informare, dar şi 
interacţiune individuală cu utilizatorii; 

- investigarea bazelor de date în paralel cu oferirea unor sisteme 
tradiţionale. 

Toate acestea vor fi raportate la funcţia instructivă şi de cercetare a 
Universităţii, biblioteca trebuind să renunţe la atitudinea pasivă, de depozitar de 
informaţie şi să iasă în întâmpinarea solicitărilor studenţilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor. 
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Anexa nr. 2 
 
 
 

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA RETELEI BIBLIOTECII 
ÎN PERIOADA 2004 – 2007 

 
 

2004 2005 2006 2007 
Nr. 
crt 

Subcategoria/ 
Subclasa 

elementară 
UM Cantitate 

totală 

Subcapitol 
de 

finanţare 
val.       

(mii lei) 
val.    

(EURO) 
val.       

(mii lei) 
val.    

(EURO) 
val.      

(mii lei) 
val.    

(EURO) 
val.       

(mii lei) 
val.    

(EURO)

Valoarea 
estimativă 

(mii lei) 

Valoarea 
estimativă 
(EURO) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 calculatoare, licenţe 
necesare buc 80 buget 1,200,000 30,000 1,200,000 30,000 1,200,000 30,000 1,200,000 30,000 4,800,000 120,000 

2 imprimante şi cabluri 
paralele buc 10 buget 80,000 2,000 40,000 1,000 40,000 1,000 40,000 1,000 200,000 5,000 

3 copiatoare, 
multifuncţionale buc 15 buget 200,000 5,000 200,000 5,000 120,000 3,000 80,000 2,000 600,000 15,000 

4 switch-uri 24 porturi buc 2 buget 8,000 200 0 0 0 0 0 0 8,000 200 
5 Scanner buc 5 buget 12,000 300 8,000 200 0 0 0 0 20,000 500 
6 cititoare barcod buc 5 buget 8,000 200 12,000 300 0 0 0 0 20,000 500 
7 retroproiector buc 2 buget 120,000 3,000 0 0 0 0 120,000 3,000 240,000 6,000 
8 fax buc 1 buget 12,000 300 0 0 0 0 0 0 12,000 300 
9 cablu UTP cat.5 m 1000 buget 8,000 200 4,000 100 0 0 0 0 12,000 300 

10 conectori buc 200 buget 2,400 60 0 0 0 0 0 0 2,400 60 

TOTAL 1,650,400 41,260 1,464,000 36,600 1,360,000 34,000 1,440,000 36,000 5,914,400 147,860 

 
 



34

 
                  Anexa nr. 3 
 
 

DEZVOLTAREA COLECŢIILOR BIBLIOTECII 
PENTRU PERIOADA 2004 – 2007 

 
 

 2004 2005 2006 2007 

 
Nr. 
ctr 

Subcategoria/ 
Subclasa 

elementară 

Subcapitol 
de finanţare val.        

(mii lei) 
val.    

(EURO)
val.        

(mii lei) 
val.    

(EURO)
val.        

(mii lei) 
val.    

(EURO)
val.        

(mii lei) 
val.    

(EURO)

Valoarea 
estimativă   

(mii lei) 

Valoarea 
estimativă 
(EURO) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1 

Achiziţii publicaţii 
neperiodice şi 
periodice 
romaneşti 

buget 4,000,000 100,000 6,000,000 150,000 11,200,000 280,000 12,800,000 320,000 34,000,000 850,000 

 2 Achiziţii publicaţii 
periodice străine 

valută fond 
centralizat 2,800,000 70,000 4,200,000 105,000 4,600,000 115,000 5,200,000 130,000 16,800,000 420,000 

 3 

Schimb intern şi 
internaţional. 
Expedierea celor 
20 serii de anale 
ale Universităţii 
din Craiova  

buget 480,000 12,000 480,000 12,000 480,000 12,000 480,000 12,000 1,920,000 48,000 

 4 Achiziţii carte 
străină 

valută fond 
centralizat 1,200,000 30,000 1,600,000 40,000 2,000,000 50,000 2,400,000 60,000 7,200,000 180,000 

 TOTAL 8,480,000 212,000 12,280,000 307,000 18,280,000 457,000 20,880,000 522,000 59,920,000 1,498,000 
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