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I. ÎNV ĂłĂMÂNTUL 
 
 

Deşi Universitatea este un vast şantier şi supravegherea acestuia ne ocupă o mare parte 
din timp, să nu uităm că procesul de învăŃământ reprezintă componenta majoră a activităŃii 
noastre şi vom începe cu analiza acestuia în cadrul universităŃii craiovene. În anul universitar 
2007-2008 au existat 102 specializări la nivel de licenŃă acreditate sau autorizate provizoriu şi 70 
specializări acreditate la master, dintre care au funcŃionat 52. Admiterea a reprezentat un moment 
important în activitatea desfăşurată de colectivele didactice ale facultăŃilor noastre. În această 
admitere s-au investit şi speranŃe şi resurse aşteptându-se de la ea atenuarea sau rezolvarea unor 
probleme devenite tradiŃionale ale învăŃământului românesc: asigurarea finanŃării, continuarea 
unor specializări, asigurarea posturilor şi implicit a proiectelor intelectuale. Concursul de 
admitere desfăşurat şi anul acesta în două sesiuni, vară şi toamnă ne-a oferit, ca în fiecare an de 
altfel, surprizele sale. Universitatea a scos la concurs 7150 locuri pentru ciclul I (LicenŃă), dintre 
care 2900 locuri finanŃate de la bugetul de stat şi 4250 locuri cu taxă. ConcurenŃa medie generală 
a fost de aproximativ 2 candidaŃi pe loc şi de circa 3 candidaŃi pe loc bugetat. Dacă Ńinem cont de 
faptul că un număr mare de candidaŃi s-au înscris la mai multe facultăŃi precum şi la alte 
universităŃi din Ńară, în realitate concurenŃa reală a fost mult mai mică. Acest lucru constituie o 
explicaŃie şi pentru faptul că nu toate locurile cu taxă au fost ocupate. De asemenea, ne 
confruntăm în continuare cu o reorientare a candidaŃilor către alte domenii şi specializări decât 
cele tradiŃional accesate la Universitatea din Craiova. Un succes deosebit l-au avut domeniile: 
RelaŃii internaŃionale şi studii europene, Geografie, ŞtiinŃe politice, Sociologie, ŞtiinŃe ale 
comunicării, Drept, Inginerie civilă, Inginerie geodezică, Ingineria mediului precum şi cele de la 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care au numărat între 5 şi 10 candidaŃi pe 
loc. La polul opus s-au situat domenii precum Fizică, Chimie şi o serie de specializări inginereşti 
care au fost nevoite să refacă sesiunea de admitere. De aceea, în viitor este necesară o informare 
cât mai completă şi corectă a elevilor de la liceele din zonă asupra ofertei educaŃionale a 
universităŃii noastre, realizată prin eforturi conjugate ale conducerilor facultăŃilor şi Centrului de 
Orientare şi Consiliere Profesională al universităŃii. Pentru a creşte eficienŃa acestor acŃiuni se 
impune realizarea unei situaŃii centralizatoare cu privire la liceele de provenienŃă ale studenŃilor 
din anul I, pe domenii, facultăŃi şi la nivelul universităŃii.  

Pentru studiile de master, Universitatea din Craiova  a scos la concurs 2450 locuri, dintre 
care 757 locuri finanŃate de la bugetul de stat. Locurile cu taxă s-au ocupat în proporŃie de 85%. 

Anul universitar 2007-2008 a reprezentat un moment important în procesul de tranziŃie la 
învăŃământul pe cele 3 cicluri LicenŃă-Master-Doctorat. Astfel, în acest an au finalizat studiile, în 
paralel, 2 generaŃii (studenŃii de la forma lungă de 4 ani şi cei de la specializările de licenŃă pe 3 
ani). Numărul de lucrări de licenŃă conduse la aceste specializări a fost practic dublu, ceea ce a 
reprezentat un efort deosebit pentru cadrele didactice. Acest proces se va repeta şi în anul 
universitar 2008-2009 pentru specializările de licenŃă de 4 ani ce provin din forma lungă de 5 
ani. Astfel, abia la sfârşitul anului universitar 2008-2009 vom putea considera tranziŃia încheiată 
la nivelul studiilor de licenŃă. 

În ceea ce priveşte studiile universitare de master, anul universitar 2007-2008 a însemnat 
un efort deosebit din partea cadrelor didactice pentru proiectarea de noi mastere pe sistemul 
Bologna pentru specializările cu durata ciclului I de 3 ani. S-au depus dosarele în vederea 
acreditării la ARACIS pentru un număr de 52 de specializări (20 la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor; 9 la Litere; 7 la Istorie, Filosofie, Geografie; 6 la Drept şi ŞtiinŃe 
Administrative; 3 la EducaŃie Fizică şi Sport; 2 la Matematică şi Informatică; 2 la Fizică; 2 la 
Chimie şi 1 la Electrotehnică) toate acestea fiind aprobate, urmând să funcŃioneze începând cu 
anul universitar 2008-2009. 
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În acest an s-a reorganizat Departamentul de ÎnvăŃământ la DistanŃă şi ÎnvăŃământ cu 
FrecvenŃă Redusă, pe baza elaborării unui nou regulament al acestuia. De asemenea, s-a asigurat 
şi o modernizare şi dotare adecvată a sediului acestui departament, ceea ce va permite atât reali-
zarea unui site profesional conŃinând informaŃii utile studenŃilor la aceste forme de învăŃământ 
cât şi pregătirea condiŃiilor în vederea realizării dosarelor pentru evaluarea periodică de către 
ARACIS a specializărilor coordonate de acest departament.   

Cu privire la Studiile Universitare de Doctorat, începând cu anul universitar 2008-2009 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului nu mai acordă burse pentru doctoranzi, dar 
continuă să finanŃeze de la buget un anumit număr de locuri pentru aceştia. Pentru rezolvarea 
problemei burselor pentru doctoranzi, Universitatea din Craiova a depus un proiect pentru 
atragerea de fonduri europene în cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenŃie 1.5, proiectul 
fiind aprobat cu o valoare totală de 5.354.660 lei, pentru sprijinirea a 65 de doctoranzi pe o 
durată de 3 ani. Din păcate, întârzierea finalizării şi apariŃiei unor acte legislative strict necesare 
pentru demararea proiectelor finanŃate prin intermediul POSDRU, a cauzat o serie de neajunsuri 
în implementarea acestora. Să sperăm că această situaŃie va fi remediată cât mai curând, astfel 
încât să nu fie compromisă ideea de creştere a calităŃii studiilor universitare de doctorat şi de 
formare a unor tineri cercetători prin asigurarea unor burse substanŃiale doctoranzilor cu 
frecvenŃă, finanŃaŃi de la bugetul de stat. 

De asemenea, s-a aprobat un nou domeniu în care se pot organiza studii universitare de 
doctorat, Mecatronică şi robotică, şi au fost atestaŃi 6 noi conducători de doctorat. În cursul 
anului universitar 2007–2008 au susŃinut public tezele de doctorat un număr de 87 doctoranzi ai 
UniversităŃii din Craiova. 

łinând cont de faptul că un număr important de absolvenŃi ai universităŃii noastre 
urmează să-şi desfăşoare activitatea în învăŃământul preuniversitar, s-a acordat o atenŃie 
deosebită pregătirii psihopedagogice a acestora în vederea certificării pentru profesia didactică, 
realizată pe cele 2 niveluri (nivelul I, pentru studenŃii din ciclul de licenŃă şi nivelul II pentru cei 
de la master) sub coordonarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 
De asemenea, prin proiecte independente sau în colaborare cu Casele Corpului Didactic din 
judeŃe, Universitatea din Craiova a continuat programul de perfecŃionare periodică a cadrelor 
didactice. Tot în acest context trebuie subliniat faptul că s-a propus o nouă specializare, ŞtiinŃe 
ale educaŃiei, cu dorinŃa de a organiza în viitor o nouă facultate în jurul acesteia.   

Universitatea din Craiova a participat la examenul de titularizare în învăŃământul 
preuniversitar din vara anului 2008, primind spre corectare un număr de 2427 lucrări, la 13 
discipline, din 10 judeŃe. Procesul de corectare s-a desfăşurat în condiŃii bune, fără incidente, fapt 
reflectat şi de numărul relativ mic de contestaŃii ale notelor obŃinute. De asemenea, tot în această 
vară s-au desfăşurat în universitate şi examene de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea 
gradului didactic II pentru un număr de 776 şi, respectiv 581 profesori, învăŃători şi institutori. 
Cadrele didactice din universitate coordonează un număr mare de lucrări (în acest an fiind 
finalizate 423) pentru obŃinerea gradului didactic I, la un număr important de discipline. Trebuie 
să felicităm toate cadrele didactice care au participat la aceste examene pentru eforturile depuse 
în vederea realizării unor evaluări corecte şi la termenele stabilite, contribuind astfel şi pe această 
cale la creşterea prestigiului UniversităŃii din Craiova. 

Rectoratul şi Senatul UniversităŃii au emis în fiecare vară o serie de principii de realizare 
a statelor de funcŃiuni, respectarea lor conducând la o mai judicioasă dinamică a posturilor 
didactice şi la eliminarea cheltuielilor exagerate. Este momentul să mulŃumim acum pentru 
înŃelegerea de care au dat dovadă majoritatea colegilor noştri, să mulŃumim colegilor decani care 
au depus eforturi în vederea gestionării procesului de elaborare a statelor de funcŃiuni. Totuşi, în 
anul universitar 2007–2008 se constată o uşoară creştere a numărului total de posturi didactice 
faŃă de anul precedent (cu circa 4%), deşi numărul de studenŃi a rămas aproximativ acelaşi. 
Gradul de ocupare a posturilor didactice este încă deficitar, din cele 1921 posturi fiind ocupate 
doar 975, adică 51%. Pe grade didactice situaŃia posturilor este următoarea: Profesor, 217 
ocupate din 217 (100%); ConferenŃiar, 190 ocupate din 485 (40%); Lector/Şef de lucrări, 325 
ocupate din 748 (43%); Asistent, 189 ocupate din 386 (48%); Preparator, 56 ocupate din 85 
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(66%). În aceste condiŃii şi Ńinând cont de premisele economico-financiare nu tocmai optimiste 
pentru perioada următoare, trebuie continuate eforturile de optimizare a organigramei 
universităŃii. Deşi numărul posturilor vacante este relativ mare, acestea sunt acoperite în 
proporŃie de circa 80% tot de titularii universităŃii noastre, scăzând astfel numărul de profesori 
asociaŃi care acoperă doar posturi în regim de plata cu ora. 

Universitatea a Ńinut cont de nevoile facultăŃilor de a realiza o încadrare eficientă şi 
realistă şi a scos şi anul trecut un număr de posturi la concurs, procentul cel mai semnificativ 
reprezentându-l posturile mici. Astfel, în primul semestru s-au scos la concurs 84 de posturi 
(preparator, asistent sau lector/şef de lucrări) dintre care s-au ocupat 79, iar în semestrul II, 70 de 
posturi (conferenŃiar sau profesor) dintre care s-au ocupat doar 57. Nu putem să nu observăm 
graba şi lipsa de înŃelegere a unor colegi de-ai noştri, care doresc promovarea doar pentru că au 
impresia că îndeplinesc condiŃiile ştiinŃifice, fără să-şi pună întrebarea dacă este oportună 
scoaterea la concurs a unor noi posturi sau dacă facultatea îşi permite din punct de vedere 
financiar să suporte astfel de promovări. 

Să nu uităm însă că anul universitar 2007-2008 a însemnat şi acea activitate zilnică a 
cadrelor didactice, a studenŃilor, a laboranŃilor, a bibliotecarilor, a secretariatelor, care în cele din 
urmă a configurat istoria de zi cu zi a universităŃii. Altfel spus, procesul de învăŃământ s-a 
desfăşurat normal, fără salturi calitative spectaculoase dar şi fără căderi catastrofale. Este 
adevărat că ar trebui intensificată implicarea studenŃilor în proiecte de cercetare, cu atât mai mult 
cu cât un număr din ce în ce mai impresionant dintre studenŃii noştri sunt bursieri ai marilor 
universităŃi europene. Acest lucru trebuie să se realizeze în primul rând cu studenŃii de la master, 
unde trebuie să se definească şi o componentă de cercetare. La fel de discutabilă rămâne şi 
participarea activă a studenŃilor la seminarii, ceea ce ar putea să asigure ritmicitatea pregătirii 
acestora în timpul semestrului astfel încât rezultatele la examene să fie din ce în ce mai bune. Un 
alt element care trebuie amintit este faptul că, deşi există o preocupare constantă a ultimilor ani, 
modernizarea şi diversificarea formelor de examinare se înfăptuiesc cu dificultate. Este adevărat 
că putem să găsim o scuză acestui fenomen, scuză care ne dezvăluie acea realitate tristă a 
învăŃământului superior românesc, care duce la modificarea structurală a relaŃiei profesor-
student. Cu toate aceste dificultăŃi, observăm cu încântare că sunt foarte mulŃi aceia dintre colegii 
noştri care îşi respectă misiunea socială nobilă de formare a caracterelor, nu doar a specialiştilor. 
 Pe parcursul anului universitar 2007-2008, Centrul Universitar Drobeta-Tr.Severin al 
UniversităŃii din Craiova a cunoscut o consolidare considerabilă, atât din punct de vedere al 
dezvoltării bazei tehnico-materiale, cât şi a creşterii calităŃii învăŃământului. 
 Referitor la cea de a doua componentă luată în discuŃie, se pot sublinia mai multe 
elemente novatoare: în primul rând, s-a înregistrat o evoluŃie importantă a calităŃii şi gradului de 
pregătire profesională şi ştiinŃifică a cadrelor didactice, reflectată, pe de o parte, în creşterea 
numărului de doctori în ştiinŃe, iar pe de altă parte în obŃinerea de noi promovări pe grade 
didactice superioare; totodată, un lucru demn de relevat îl reprezintă faptul că la C.U. Drobeta-
Tr.Severin funcŃionează şi cadre didactice coordonatoare de doctorate şi membri în comisiile 
superioare de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. 
 În al doilea rând, s-a îmbunătăŃit simŃitor calitatea actului de predare-seminarizare, 
reliefat de coeficientul de promovabilitate a studenŃilor şi de numărul de absolvenŃi ai ciclului de 
licenŃă. Această tendinŃă îmbucurătoare trebuie însă menŃinută şi în viitor. În al treilea rând, 
menŃionăm accentuarea evidentă a preocupărilor cadrelor didactice de implicare în domeniul 
publicării de studii şi lucrări ştiinŃifice de specialitate şi al participării la diverse sesiuni, 
conferinŃe şi congrese naŃionale şi internaŃionale, precum şi acordarea unei atenŃii mai mari 
angrenării lor în derularea unor granturi şi contracte de cercetare. 
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II. FINAN łAREA  
 

Conform contractelor instituŃionale semnate între M.Ed.C.T. şi Universitatea din Craiova, 
bugetul destinat finanŃării de bază a instituŃiei noastre pentru anul academic 2007-2008  este de 
129.298 mii lei, din care alocaŃia ministerului este de 85.978 mii lei, reprezentând 64,26%, iar 
restul de 35,74%, adică 43.320 mii lei fiind asigurat din venituri proprii (taxe şcolarizare, taxe 
administrative, închirieri spaŃii, prestări servicii, etc). 

Cheltuielile totale realizate în anul universitar 2007-2008 sunt de 128.530 mii lei din 
acestea, 79,82% reprezintă cheltuieli de personal, 10,40%  cheltuieli materiale, 2,87 % cheltuieli 
de capital, 6.91% burse şi ajutoare sociale.  

Pe capitole, cheltuielile s-au efectuat astfel: 
- cheltuieli de personal total  102,594 mii lei realizate în procent de 67,33% din alocaŃii 

minister şi 32,67% din veniturile proprii. În cifre absolute, cheltuielile de personal efectuate din 
alocaŃiile M.Ed.C.T. sunt de 69.085 mii lei, iar din venituri proprii s-au asigurat cheltuieli de 
personal în sumă de 33.509 mii lei. MenŃionăm că în conformitate cu clasificaŃia bugetară, 
cheltuielile de personal includ diurna pentru deplasările interne şi externe şi tichetele de masă. 

- cheltuieli materiale total 13.368 mii lei, realizate astfel: 9.644 mii lei (72,14%) din 
alocaŃii minister şi 3.724 mii lei (27,86%) din venituri proprii; 

- cheltuieli de capital în sumă de  3.700 mii lei realizate în procent de 100% din venituri 
proprii; 

Din totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deŃin următoarele categorii de cheltuieli: 
- utilităŃi (energie electrică, energie termică, gaze, apă, telefon) = 4.078mii  lei (30,50%); 
- prestări servicii (pază, service, transport auto etc.) = 2.700 mii lei  (20,19%) ; 
- cărŃi şi reviste pentru bibliotecă 520 mii lei, adică 38,90 % din total cheltuieli materiale. 

  Cheltuielile de capital realizate din venituri proprii în sumă de 3700 mii lei se regăsesc în: 
- investiŃii în continuare           =     249 mii  lei; 
- reabilitări imobile                     =  2.543 mii  lei; 
- dotări independente                =     908 mii  lei. 
Fondurile obŃinute prin finanŃarea complementară – 31.145 mii lei s-au cheltuit după cum 

urmează: 
InvestiŃii       =  5.670 mii lei 
- Parc tehnologic IT     =  4.227 mii lei 
- Cămin cantină fast-food    =  1.443 mii lei  
Consolidări      =  6.091 mii lei  
- Consolidare Rectorată    =  5.036 mii lei  
- Consolidare Facultatea de Mecanică  =  1.018 mii lei 
- Cămin 6  Facultatea de Mecanică   =       31 mii lei  
- Cămin 7  Facultatea de Mecanică   =         6 mii lei  
Reabilitări      =  6.265 mii lei  
- Camin 3 Agronomie    =  2.538 mii lei 
- Camin 12 Sport          =  1.890 mii lei 
- Camin 9 Mecanica     =     243 mii lei 
- Aula Buia                   =     660 mii lei 
- C.T.Agronomie          =     764 mii lei 
- Remiza depozit Banu Maracine    =     170 mii lei 
Studii de fezabilitate    =     260 mii lei 

 Dotari independente    = 12.465 mii lei 
- imobilizari corporale ( mijloace fixe)  = 12.311 mii lei 
- imobilizari necorporale (soft)   =      154 mii lei 
ReparaŃii capitale, din care:   =      145 mii lei: 
- Acoperiş Facultatea de Agricultură    =     112 mii lei, 
- Instalatii termice Fac.de Chimie         =       33 mii lei 
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Reparatii capitale subventii camine   =     249 mii lei 
 

ReparaŃii curente (cheltuieli materiale)   = 1299 mii  lei, din care: 
- Alee acces Fac.Agronomie    =   105,65 mii lei 
- Expertiza tehnică Cămin 4    =     20,76 mii lei 
- Expertiza tehnică Cămin 8    =     21,88 mii lei 
- Expertiza tehnică Corp E    =     35,7 mii lei 
- Expertiza tehnică Corp G    =     53,6 mii lei 
- ReparaŃii terasă pavilion FEFS   =     53,70 mii lei 
- ReparaŃii hidroizolaŃie la acoperiş tip  
   terasă pentru clădire şcoală FEFS    =     61,22 mii lei 
- ReparaŃii hidroizolaŃie la acoperiş tip  
   terasă pentru corp K-Complex El-Tehnică   =     51,38 mii lei 
- ReparaŃii hidroizolaŃie la acoperiş tip  
   terasă pentru clădire kinetoterapie FEFS      =     24,21 mii lei 
- ReparaŃii laborator nr.124  
  Catedra Bazelor Electrotehnicii                    =   118,44 mii lei 
- ReparaŃii Laborator nr.119 instalaŃii,  
  echipamente şi utilizarea energiei electrice    =    50,82 mii lei 
- ReparaŃii birou catedra Ştiinte Politice –  
   Fac.de ŞtiinŃe Socio-Umane, clădire Rectorat=      3,96 mii lei 
- Reparatii sala nr.465; 464A, Fac.de ŞtiinŃe  
   Socio-Umane şi sala nr.464; 463A Fac.de Teologie, 
   clădire Rectorat        =    64,06 mii lei 
Din totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deŃin următoarele categorii de cheltuieli: 

 Cămine 
 - utilităŃi       = 2.135 mii lei  
 - prestări servicii      =    252 mii lei 
 Clădiri  
 - utilităŃi       = 4.078 mii lei 
 - prestări servicii                 = 2.078 mii lei  

O componentă financiară importantă a fost în anul acesta, cea referitoare la alocaŃia de la 
M.Ed.C.T. pentru burse studenŃi. 
 În anul universitar 2007-2008 conform contractului instituŃional s-au alocat burse în sumă 
de 7.274 mii lei pentru 3727 studenŃi români la forma de învăŃământ buget zi; 48 doctoranzi 
români înscrişi la forma de învăŃământ cu frecvenŃă; 8 burse pentru mediul rural, 128 studenŃi 
străini, 8 studenŃi străini doctoranzi şi 195 burse de ajutor social ocazional. 
 În anul universitar 2007-2008, Activitatea Cercetare a avut un buget de 16.911,53 mii 
lei . 

Pe capitole, cheltuielile s-au efectuat astfel: 
- cheltuieli de personal                                   =  4.403,22 mii lei 
- cheltuieli materiale                                       = 7.879,52 mii lei 
- cheltuieli de capital – dotari independente   = 3.147,04 mii lei 
- burse CNCSIS                                              =      42 mii lei 
În anul agricol 2007-2008, Activitatea de MicroproducŃie (Caracal şi S.D.E.Banu 

Mărăcine) a avut un buget de   3.504,66 mii lei, care s-au cheltuit astfel: 
- Cheltuieli de personal         =  2.311,12 mii lei 
- Cheltuieli materiale                                          =  4.534,4 mii lei, din care: 
- Utilitati                                                        =    867,97 mii lei 
- ReparaŃii curente                      =    140 mii lei 
- Dotari                                                                =    319 mii lei  
- PlăŃi efectuate         =  5.990,35 mii lei 

 În anul universitar 2007-2008, Activitatea Cămine-Cantine a avut un buget de 7.214,8 
mii lei, din care subvenŃii de la M.Ed.C.T. = 3.699,8 mii lei şi venituri proprii realizate din taxe 
cămin, regie cantină şi chirii = 3.515 mii lei. 
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 Banii au fost cheltuiŃi astfel: 
 - Cheltuieli de personal          = 2.771 mii  lei; 
 - Cheltuieli materiale              = 4.329 mii lei, din care pondere mare au: 
             - utilităŃi               = 2.839 mii lei; 
             - reparaŃii curente              =      79 mii lei; 
             - dotări (mobilier, lenjerie şi accesorii pat)  =    680 mii lei; 
             - reparaŃii capitale                =    237 mii lei. 
 Au fost efectuate în totalitate plăŃi de 7.753 mii lei folosindu-se disponibilul existent în 
cont la 01 octombrie 2007 în sumă de 538,20 mii lei. 
 Universitatea din Craiova dispune de 11 cămine în Craiova (din care 2 în reabilitare) şi 2 
cămine în Drobeta-Turnu Severin şi o cantină în funcŃiune. Numărul locurilor de cazare a fost de 
3.553 (mai puŃin cele 2 cămine aflate în reabilitare) din care au fost ocupate 3.128. 
 Principalele lucrări pentru întreŃinerea şi igienizarea căminelor au fost în valoare de 97 
mii lei folosindu-se pentru aceste lucrări şi fondul de garanŃie în valoare de 31,52 mii lei. 
 Aceste lucrări se regăsesc în tabelul de mai jos : 
 

Lucrări efectuate cu forŃe proprii în perioada 
1 octombrie 2007- 30 septembrie 2008 

 
Nr. 
crt 

Obiectivul Lucrări efectuate Valoare 
(lei) 

1 Căminul nr.1 Zugrăveli lavabile la spaŃiile comune 
Zugrăveli lavabile şi vopsitorii la sediul sindicatului 
studenŃilor Fac. de Horticultură 

10.150 
720 

2 Căminul nr.2 Zugrăveli lavabile la spaŃiile comune 10.150 
3 Căminele 

nr.1,2,10,11,13, 
Cantina 1, spălătorii      

Verificări şi remedieri în instalaŃiile sanitare şi de 
încălzire 
ReparaŃii ale instalaŃiilor sanitare defecte 

 
12.026 

4 Căminele 
nr.1,2,8,9,10,11,13 

ReparaŃii tâmplărie şi lăcătuşerie; Remediat şi 
reparat ferestre, dulapuri, paturi, mese, scaune; 
Înlocuit geamuri sparte 

 
3.000 

5 Căminele 
nr.1,2,8,10,11,1, 
Cantina nr.1, 
spălătorii 

Verificare şi repunere în funcŃiune iluminat sigu-
ranŃă; Verificat şi reparat tablouri electrice generale 
prin înlocuiri elemente defecte şi deteriorate; 
ReparaŃii, verificări şi înlocuit defecŃiuni iluminat 
(grupuri sanitare, holuri, casa scărilor) 
Montaj pe holuri şi casa scărilor de lămpi de 
iluminat (min. 4 buc.);Verificat instalaŃia electrică 

 
 
 

20.000 

6 Căminul nr.8 Zugrăveli şi vopsitorii la spaŃiile comune 2.870 
7 Căminul nr.9 Zugrăveli şi vopsitorii parŃiale  890 
8 Căminul nr.10 ReparaŃii în jurul tocurilor la uşile de la liftul nou 

montat   
Zugrăveli la spaŃiile comune 
Zugrăveli lavabile în spatele dulapurilor noi 

 
540 

3.050 
6.650 

9 Căminul nr.11 Zugrăveli obişnuite şi zugrăveli lavabile, vopsitorii  13.500 
10 Căminul nr.13 Zugrăveli obişnuite şi zugrăveli lavabile, vopsitorii 13.500 
  Total valoare materiale 97.046 

 

Valoarea totală aprobată, pentru anul calendaristic 2008, în lista obiectivelor de investiŃii 
cu finanŃare integrală de la bugetul de stat, se prezintă astfel: 

- din totalul de 47.224 mii lei alocaŃi de la bugetul de stat:  
InvestiŃii în continuare    = 14.113 mii lei , din care: 
- Parc Tehnologic Universitar IT   =  8.550 mii lei 
- Camin cantina fast food    =  3.853 mii lei 
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- Extindere sere Gradina Botanica   =  1.710 mii lei 
Consolidari      =  7.802 mii lei 
- Cladire Rectorat     =  6.044 mii lei 
- Facultatea de Mecanica    =  1.758 mii lei 
Reabilitari      =12.507 mii lei 
- Camin 3 Agronomie    =  2.965 mii lei 
- Camin 12 Sport     =  2.349 mii lei 
- Camin 9 Mecanica    =  2.100 mii lei 
- Aula Buia      =     255 mii lei 
- C.T.Agronomie     =  1.045 mii lei 
- Remiza depozit Banu Maracine   =  1.100 mii lei 
- Cladire „Vila Mircea”    =  1.413 mii lei 
- C.T. Gradina Botanica    =     600 mii lei 
- C.T. Fac de Mecanica    =     680 mii lei 
Studii de fezabilitate    =     300 mii lei 
Dotari independente    =  8.452 mii lei 
- Laboratoare licenŃă    =  6.452 mii lei 
- Mecatronică     =  1000 mii lei 
- Tehnoplat Oltenia    =  1000 mii lei 
Reparatii capitale     =  3.500 mii lei 
- acoperiş Agronomie    =     200 mii lei 
- instalaŃii termice Chimie    =       25 mii lei 
- acoperiş Clădire Rectorat    =     795 mii lei 
- corp BB Mecanică    =  1.500 mii lei 
- bloc învăŃământ Sport    =     980 mii lei 
ReparaŃii capitale subvenŃii   =     400 mii lei 

 Dotări subvenŃii cămine    =     150 mii lei 
 Din venituri proprii, a mai fost alocată suma totală de 19.185,24 mii  lei, din care: 
Obiective de investiŃii în continuare     = 1.794 mii lei, din care : 

- Grup poartă Grădina Botanică   =    189 mii lei 
- Laborator Zoo          =    100 mii lei 
- Parc Tehnologic        =  1000 mii lei 
- Extindere Club CUDTS          =      31 mii lei 
- Cămin studenŃesc în regim fast food    =    400 mii lei 

 - Clădire boxe butelii      =      74 mii lei 
Obiective de investiŃii noi        =    616,24 mii lei 
 - Cămin studenŃesc în regim fast food    =    400 mii lei 
 - Clădire boxe butelii      =      91,94 mii lei 
 - Extindere sere Grădina Botanică       =    125 mii lei 
Reabilitări              =  2727 mii lei , din care: 
 - Laborator informatică clădire Rectorat     =    792 mii lei 
 - Cămin 12 FEFS      =    500 mii lei 
 - Cămin 3 Agronomie      =  1000 mii lei 
 - Vila Mircea                =      75 mii lei 
 - Remiza Banu Mărăcine       =      60 mii lei 
 - Aula Buia          =    100 mii lei 
 - CT Agronomie          =    200 lei 
ReparaŃii capitale cămine-cantine – coloane cămin 10 ELTH  =  251 mii lei 
Dotări independente      =  13.497 mii lei 
Consolidări     - Sediu Rectorat       =       300 mi 
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III. CERCETAREA ŞTIIN łIFIC Ă 
 

În anul universitar 2007-2008, în Universitatea noastră, s-a desfăşurat o activitate de 
cercetare ştiinŃifică de un nivel competitiv, compatibilă cu direcŃiile susŃinute de Consiliul 
NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi Ministerul EducaŃiei, Cercetării ;i 
Tineretului pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice: 

− dezvoltarea cunoaşterii în domeniile prioritare ale ştiinŃelor fundamentale (mate-
matica, fizica, chimia, biologia şi ştiinŃa mediului); 

− fundamentarea ştiinŃifică şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor pentru reorga-
nizarea şi controlul dinamicii sistemului socio-economic al Ńării; 

− dezvoltarea sistemelor suport pentru managementul capitalului natural; 
− sisteme informaŃionale şi de comunicare pentru asistarea procesului de transformare 

şi de adaptare a infrastructurii şi a modului de organizare a sistemului socio-economic 
naŃional, Ńinând seama de modelul european. 

Fiind unanim recunoscut că un învăŃământ performant presupune un nivel ridicat al 
cercetării ştiinŃifice, în anul universitar 2007-2008, în Universitatea din Craiova s-a pus accent şi 
pe formarea unei resurse umane înalt calificată printr-o implicare apreciabilă a formatorilor 
performanŃi (conducători de doctorat, cadre didactice cu o bogată activitate de cercetare) în 
procesul educativ. Astfel, în Universitatea noastră 102 cadre didactice au calitatea de 
conducători de doctorat şi sunt înmatriculaŃi 1116 doctoranzi. 

În acest sens amintim că în anul universitar trecut au fost susŃinute 87 teze de doctorat, 
au fost atrase în activitatea de cercetare contractuală numeroase cadre didactice tinere 
(preparatori, asistenŃi) sau studenŃi la forma de învăŃământ masterat, doctorat. Pentru a stimula 
activitatea de cercetare ştiinŃifică a tinerilor cercetători (cadre didactice tinere sau studenŃi la una 
dintre formele de învăŃământ masterat, doctorat), Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din 
ÎnvăŃământul Superior a continuat şi în anul 2007-2008, alocarea de fonduri în cadrul 
programelor de cercetare pentru tinerii doctoranzi de tip TD, AT, respectiv acordarea de burse pentru 
doctoranzi de tip Bd.  Prin competiŃie au fost finanŃate  16 granturi de tip TD, 1 proiect de tip AT şi 
au fost câştigate 7 burse de tip BD..  

       Anul 2007 a reprezentat un an de referinŃă pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice 
universitare, prin lansarea programului de cercetare-inovare PN II, care se va desfăşura până 
în 2013. În cadrul acestui program au fost finanŃate 7 proiecte de tip IDEI, 5 proiecte de tip 
Parteneriate, la care Universitatea este contractor principal, 21 proiecte de tip Parteneriate la 
care Universitatea este partener şi 2 proiecte de tip CapacităŃi. 

Volumul activităŃii de cercetare finanŃată îl ilustrăm prin următoarele date statistice: 

Volumul activităŃii de cercetare finanŃată 

Valoarea temelor de cercetare 

2007 – 2008  

FinanŃatorul Nr. 
teme 

Valoarea 
(RON) 

M.Ed.C.T.–C.N.C.S.I.S. (granturi de tip A, AT, TD, IDEI,  
PROGRAMUL  PLATFORME LABORATOARE) 

63 5 584374 

M.Ed.C.T.–A.N.C.S. (proiecte de tip CEEX, CAPACITĂłI 
şi PARTENERIATE) 

64 9 223369 

ACADEMIA ROMÂNĂ 6 37 440 

AGENłI ECONOMICI 33 499070 

BENEFICIARI DIN STRĂINĂTATE 24 843702 

TOTAL  190 16187955 



Pe facultăŃi, situaŃia volumului activităŃii de cercetare ştiinŃifică în anul universitar 2007-2008 arată astfel: 

Teme contractate cu 
C.N.C.S.I.S. 
(tip A+At+ 
Td+IDEI) 

Teme 
contractate cu 

Academia 
Romana 

Teme contractate 
cu ANCS 
(Programul 

CEEX) 

Teme finanŃate prin 
ANCS 

(Capacitati +  
Parteneriate) 

Teme finanŃate 
prin Programul 
PLATOFORME 

LABORATOARE 

Teme finanŃate 
de agenŃi 
economici 

Teme 
contractate cu 
beneficiari din 

străinătate 

 

 

 

 

FACULTATEA 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

Nr. 
teme 

Val. 
RON 

VALOARE 
TOTALA 
GRANTURI 
FINANłATE 
(RON) 

MATEMATICĂ  ŞI 
INFORMATICĂ 

2 341 890 2 9 600 - - 1 70 000 - - - - - - 421 490 

FIZICĂ 1 91 500 - - 4 717 000 1 880 000 1 250 000 - - 5 245 000 2 183 500 

CHIMIE 2 94  000 - - 2 225 000 3 600 000 - - - - - - 919 000 

LITERE 1 10 000 - - - - - - - - 2 7 200 3 72 522 89 722 

ISTORIE , 
FILOSOFIE, 
GEOGRAFIE 

7 163 650 1 8 340 - - - - - - 2 55 000 3 62 300 289 290 

ECONOMIE  ŞI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

3 323 006 1 2 500 - - 1 1900000 - - 19 238164 3 23  040 2 486 710 

DREPT  ŞI ŞTIINłE 
ADMINISTRATIVE 

- - 1 2 000 - - - - - - - - - - 2  000 

AUTOMATICĂ, 
CALCULATOARE  
ŞI ELECTRONICĂ 

19 1  456 278 1 15 000 4 78  850 5 634 089 1 1 000000 - - 3 131 250 3 315 467 

ELECTROTEHNICĂ - - - - 1 33  768 5 718  032 1 250  000 6 139 33 1 7 000 1 148 133 

INGINERIE  ÎN 
ELECTROMECA-
NICĂ, MEDIU ŞI 
INFORMATICĂ 
INDUSTRIALĂ 

4 193 600 - - 3 578  800 3 173  800 1 250  000 - - 1 108 850 1 305 050 
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MECANICĂ 4 247 532 - - 2 212 000 1 8 000 - - 1 28 000 - - 495 532 

HORTICULTURĂ       10 424 624 - - 5 659 144 6 409 710 1 250 000 1 27 373 1 22  373 1 793 224 

AGRICULTURĂ 3 73 000 - - 8 265 096 1 10 000 - - 2 4 000 1 42 000 394 096 

EDUCAłIE FIZICĂ 
ŞI SPORT 

1 93 000 - - 1 420 000 - - - - - - - - 513 000 

TEOLOGIE - - - - - - - - - - - - - - - 

INGINERIA SI  
MANAGE-
MENTUL  SISTE-
MELOR  
TEHNOLOGICE-
DR.TR.SEVERIN 

1 72 294 - - 6 592 080 1 38 000 - - - - 2 129 367 831 741 

TOTAL 58 3 584 374 4 37 440 36 3 781 738 28 5 441631 5 2 000 000 33 499 070 24 843 702 16 187 955 



 11 

Valorificarea activităŃii de cercetare ştiin Ńifică desfăşurată  în anul universitar 2007-2008 

• cărŃi şi articole publicate în reviste de specialitate 

Căr Ńi publicate Articole publicate 

în reviste 
recunoscute 

CNCSIS 

 

 

Facultatea 

 
la edituri 
recunos-

cute 
CNCSIS 

 

în străi-
nătate 

B şi 
B+ 

C 

 

în 
reviste 
cotate 

ISI 

în 
reviste 

interna-
Ńionale 

indexate 
BDI 

în 
volumele 

unor 
conferinŃe 
interna-
Ńionale 

Mecanică 24 1 35 5 2 10 79 
Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

10 1 4 19 6 16 130 

Electrotehnică 5 - - 16 3 16 27 
Inginerie în 
Electromecanică, 
Mediu şi Infor-
matică Industr. 

3 - 1 17 - 3 36 

Drept şi Ştiin Ńe 
Administrative 

29 - - 72 - - 17 

Ştiin Ńe Socio-
Umane 

18 3 19 36 - 8 10 

Litere 46 2 3 55 - 12 21 
Matematică şi 
Informatic ă 

8 - 14 3 32 6 44 

Fizică 3 - 23 - 8 - 21 
Chimie 13 - 12 11 20 - 17 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

107 1 126 88 - 29 53 

Horticultur ă 19 1 88 14 3 19 38 
Agricultur ă 20 - 70 4 1 1 15 
Teologie 8 - - - - - - 
EducaŃie fizicǎ  
şi sport 

26 - - 4 2 1 11 

I.M.S.T.  
Drobeta- 
Tr. Severin 

4 - 8 1 - 5 4 

D.P.P.D. 9 - - 2 - - - 
D.M.A. 9 - 5 - 2 3 - 

TOTAL 361 9 408 352 79 129 513 

 
Manifestări ştiin Ńifice organizate în Universitate 

1. Anomalous transport in plasma (International Working Session on Statistical Physics), 07-12 
octombrie 2007, Facultatea de Fizică. 

2. Workshop de Dinamică neliniară organizat în cadrul reŃelei SEENET-MTP, 17-19 ianuarie 
2008, Facultatea de Fizică. 

3. The 6th International Spring School and workshop on Quantum Field Theory and 
Hamiltonian Systems, May 2008, Călimăneşti-Caciulata, 6-11 mai 2008, Facultatea de Fizică. 

4. Sesiunea anuală a cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti, 15 mai 2008, Facultatea de Fizică. 
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5. Zilele FacultăŃii de Fizică, 15-16 mai 2008, Facultatea de Fizică. 

6. Concurs interjudetean de fizica “Liviu Tatar” EdiŃia a IX-a, Dr.Tr. Severin, MehedinŃi, 16-18  
mai 2008, Facultatea de Fizică. 

7. Clasic şi modern în predarea fizicii, EdiŃia a V-a, 24 mai 2008, Facultatea de Fizică. 

8. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice a elevilor şi studenŃilor, 24-25 mai 2008, 
Facultatea de Fizică. 

9. Materiale inteligente şi aplicaŃiile acestora în inginerie şi medicină, 8-9 iulie 2008, 
Facultatea de Mecanică. 

10. Seminarul naŃional de mecanisme, ed. a III-a, 10-11 septembrie 2008, Facultatea de 
Mecanică. 

11. ConferinŃă cu participare internaŃională Agricultura durabilă – Agricultura viitorului, 22-23 
Nioembrie 2007, Facultatea de Agricultură. 

12. ExerciŃiul fizic – Mijloc complex şi modern de promovare a sănătăŃii , 6-8 iunie 2008, 
Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport. 

13. Simpozionul ştiinŃific cu participare internaŃională, 26 octombrie 2007, Facultatea de 
Horticultură. 

14. Sesiunea StiinŃifică StudenŃească, 18 aprilie 2008, Facultatea de Horticultură. 

15. Workshop CompetenŃe în management şi marketing, 12 Noiembrie 2007, Facultatea de 
Economie şi Administrarea afacerilor. 

16. Workshop FinanŃe-provocările viitorului , 17-18 Aprilie 2008, Facultatea de Economie şi 
Administrarea afacerilor. 

17. Conferinta internaŃională Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, 30 
-31 mai  2008, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor. 

18. Workshop Analiza economico-financiară – premisă a asigurării competitivităŃii şi stabilităŃii 
în mediul de afaceri, 1 iunie 2008, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor. 

19. Simpozionul  Ziua Holocaustului, Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie, 9 octombrie, 2007.   

20. Simpozionul 1 Decembrie – ziua naŃională a României, Facultatea de Istorie, Filososfie şi 
Geografie, 30 noiembrie 2007. 

21. Simpozionul 30 Decembrie 1947. De la monarhie la republică, Facultatea de Istorie, Filososfie şi 
Geografie, 8 decembrie, 2007 

22. Simpozionul Basarabia – pământ românesc, Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie, 7 
aprilie 2008 

23. Sesiunea ŞtiinŃifică anuală IndependenŃa de stat a României – deziderat şi finalitate – 
organizată de Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie, şi Muzeul Olteniei Craiova, SecŃia de 
Istorie-Arheologie, 9 mai 2008.  

24. Simpozionul internaŃional Modernism şi postmodernism în filosofie, organizat împreună cu 
Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Facultatea de 
Istorie, Filososfie şi Geografie, 16 noiembrie 2007 

25. Lucrările Comisiei mixte a istoricilor din Polonia şi România, Craiova, 7-11 noiembrie, 
manifestare organizată de Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie în colaborare cu Academia 
Română şi Academia de ŞtiinŃe din Polonia. 

26. Simpozionul internaŃional Statutul minorităŃilor în contextul integrării europene (organizat în 
colaborare cu Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi 
Literatura Română şi  Casa de presă şi editură “Libertatea”, Facultatea de Istorie, Filososfie şi 
Geografie), Novi Sad, 15 decembrie 2007. 
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27. Simpozionul naŃional România şi consecinŃele aderării la Uniunea Europeană, Facultatea de 
Istorie, Filososfie şi Geografie, 09.05.2008. 

28. A 6-a ConferinŃă InternaŃională Language, literature and cultural policies –  obsessive 
discourse, Facultatea de Litere, 25-27 octombrie 2007. 

29. Colocviul InternaŃional Receptarea AntichităŃii greco-latine în culturile europene, Facultatea 
de Litere, 23-24 noiembrie 2007. 

30. Simpozionul NaŃional „Marin Sorescu”, Facultatea de Litere în colaborare cu Societatea de  
ŞtiinŃe filologice, 26-27 februarie 2008. 

31. Colocviul InternaŃional de exegeze şi traductologie „Marin Sorescu”, ediŃia a II-a, Facultatea 
de Litere, 22-24 februarie 2008. 

32. Simpozionul NaŃional „Alexandru Macedonski”, Facultatea de Litere în colaborare cu 
Societatea de  ŞtiinŃe filologice, 25-26 mai 2008. 

33. ConferinŃa InternaŃională de Sisteme Electromecanice şi Energetice (International 
Conference on Electromechanical and Power Systems) – SIELMEN 2007, 4 - 6 octombrie 2007, 
Chişinău, Republica Moldova, Organizator al ediŃiei 2007 Facultatea de Electromecanică,  în 
colaborare cu Facultatea de Electrotehnică a UniversităŃii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, 
Facultatea de Energetică din cadrul UniversităŃii Tehnice a Moldovei, Chişinău, Republica 
Moldova. 

34. International Conference on Applied and Theoretical Electricity – ICATE, Facultatea de 
Electrotehnică, 9 -11 oct. 2008. 

35. Symposium on Cryoelectrotechnics and Cryogenics – SCC10- 9 -11 OCT 2008, Facultatea 
de Electrotehnică, Coorganizatori: ROMANIAN ACADEMY - Energy Commission, IEEE – 
Romanian Section, Electromechanical Faculty, University of Craiova, Association OLTENIA-
FRANTA (Romania), Association FRANCE-OLTENIE (France), Research, Development and 
Testing National Institute for Electrical Engineering Craiova (ICMET), Advanced Research 
Institute for Electrical Engineering Bucharest (ICPE – CA), Transelectrica SA – Craiova. 

36. Simpozion regional de chimie ContribuŃii la creşterea calităŃii învăŃămantului şi cercetării în 
domeniul chimiei, Facultatea de Chimie, 10 noiembrie 2007. 

37. Masă rotundă Elaborarea şi caracterizarea de nano/micro-sisteme magnetizabile în fază 
fluidă, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – Drobeta-Tr.Severin, 
16.05.2008. 

38. Masă rotundă OŃeluri sinterizate nanostructurate, Facultatea de Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice – Dr.Tr.Severin, 11.07.2008. 

39. 1st International Symposium on Intelligent and Distributed Computing - IDC'2007, 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică,18-20 octombrie 2007. 
40. SINTES 13 The International Symposium on Systems Theory, Automation, Robotics, 
Computers, Informatics, Electronics and Instrumentation, Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică, 18-20 octombrie 2007. 

41. ICCC 09, 9th International Carpathian Control Conference, Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică, 25-28 mai 2008, Sinaia 

42. 2nd International Symposium on Intelligent and Distributed Computing - IDC'2008, 18-19 
septembrie 2008, Catania, Italia, coorganizator Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică. 
43. First International Symposium on Multimedia – Applications and Processing (MMAP'08), in 
cadrul multiconferintei internationale IMCSIT 2008 (International Multiconference on Computer 
Science and Information Technology), 20-22 octombrie 2008, Wisla, Polonia, coorganizator 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. 
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44. 2nd International Workshop on (Multi-)Agent Systems in E-Business: Concepts, 
Technologies and Applications -  MASeB’2007, in cadrul conferintei WI / IAT 2007, 2-5 
noiembrie 2007, Silicon Valley, SUA, coorganizator Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică. 
45. 1st International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning 
Communities (SPeL 2008), în cadrul conferintei SAINT 2008 (International Symposium on 
Applications and the Internet), 28 iuie – 1 august 2008, Turku, Finlanda, coorganizator 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. 
46. Al XI-lea Colocviu al romaneştilor din Europa Centro-Orientală şi din Asia, 1-3 noiembrie 
2007, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative. 
47. ConferinŃa "Reglementări legale privind faptele de corupŃie, combaterea şi prevenirea 
acestora", 10 aprilie 2008, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative. 
48. Congresul "Dreptul la identitate, suveranitatea şi politicile de integrare a minorităŃilor, 27-29 
iunie 2008, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative. 
49. ConferinŃa InternaŃională Interdepartamentală de Drept penal "NoutăŃi legislative în spaŃiul 
juridic penal european", 4-6 octombrie 2008, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative. 
50. ConferinŃa internaŃională Artificial Intelligence and Digital Communications, 13-15 
septembrie 2008, Facultatea de Matematică-Informatică. 
 

  În anul universitar 2007-2008, următoarele c e n t r e  d e  c e r c e t a r e recunoscute 
CNCSIS, respectiv M.Ed.C.T. (Program Relansin), au continuat să-şi desfăşoare activitatea: 

• CENTRE DE EXCELENłĂ 

1. CENTRU DE ANALIZA NELINARA SI APLICATII (acreditat CNCSIS 2005), 
Director centru: Prod.univ.dr. Constantin Niculescu, Facultatea de Matematică-
Informatică. 

• CENTRE DE CERCETARE TIP C 

1. CENTRUL DE CERCETARE DE DEZVOLTARE DE APLICAłII 
MULTIMEDIA, Director: Prof. univ. dr. Dumitru Dan Burdescu (acreditat 2006), 
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

2. CENTRUL DE CERCETARE AUTOMATICA NELINIARA. STABILITATE SI 
OSCILATII,  Prof. univ. dr. Răsvan Vladimir (acreditat 2006), Facultatea de 
Automatică, Calculatoare, Electronică. 

3. CENTRUL DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC ŞI BALCANIC, 
Director: Prof. univ. dr.Ileana Michaela Livescu (acreditat 2005), Facultatea de 
Litere 

4. CENTRUL DE LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ APLICATĂ, Director: Conf. 
Univ. Dr. Cecilia CăpăŃână (acreditat 2005), Facultatea de Litere. 

5. CENTRUL DE CERCETARE A IDENTITĂłILOR LINGVISTICE ŞI 
CULTURALE EUROPENE, Director: Prof.univ.dr.Ioana Murar (acreditat 2005), 
Facultatea de Litere. 

6. MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ, Director: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu (acreditat 
2005), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

7. CENTRUL DE STUDIU ŞI CERCETARE A MOTRICITĂłII UMANE, Director: 
Prof. univ.dr. Ligia Rusu, (acreditat 2005), Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport. 

8. CENTRUL DE DINAMICĂ NELINIARĂ ŞI FIZICA PLASMEI, Director: 
Prof.univ.dr. Radu Constantinescu (acreditat 2003), Facultatea de Fizică. 
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• CENTRE DE CERCETARE recunoscute prin Programul RELANSIN  

1. CENTRUL DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI ŞI LINII FLEXIBILE DE 
FABRICAłIE, Director centru: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu, Centru de ExcelenŃă 

 

Activitatea de cercetare ştiin Ńifică studenŃească s-a desfăşurat în principal sub forma 
colaborărilor directe cadre didactice–studenŃi materializându-se prin elaborarea lucrărilor de 
licenŃă, disertaŃiilor de la masterat, precum şi a tezelor de doctorat, participarea unui număr 
însemnat de studenŃi la cercetarea contractuală (121 studenŃi), publicarea unor articole în reviste 
de specialitate, participarea la concursuri profesionale şi manifestări ştiinŃifice.  

P r e m i i  obŃinute la manifestări ştiinŃifice studenŃeşti în Ńară:  
1. Ionescu IonuŃ Cristian, Facultatea de Horticultură, Anul II, Premiul II, CompetiŃia 

NaŃională Agronomiada, EdiŃia a XX-a, Timişoara, 8- 11 mai 2008. 

2. NiŃoi Mihai, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul IV, FinanŃe Bănci, 
Marele premiu, Olimpiada de FinanŃe Bănci  ASE Bucureşti, 10 nov. 2007. 

3. Radu Elena, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul IV, Contabilitate şi 
informatică de gestiune, MenŃiune, Olimpiada de Contabilitate Alba Iulia, 28 oct. 2007. 

4. Papuc Aurelia, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul IV, Contabilitate 
şi informatică de gestiune, Premiul II, Olimpiada de Contabilitate  Alba Iulia, 28 oct. 
2007. 

5. IoŃa Adriana, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul III, Contabilitate 
şi informatică de gestiune, Premiul special, Olimpiada de Contabilitate ASE Bucureşti, 
13-15 nov. 2008. 

6. Banu Bianca, Stoica Robert IonuŃ, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, 
Anul III, Managementul firmei, Premiul I, Olimpiada de Management ConstanŃa, 13-15 
nov. 2008. 

7. Văduva Alina, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul II master, 
Managementul Resurselor Umane, Premiul II, Olimpiada de Management ConstanŃa, 13-
15 nov. 2008. 

8. Stanciu Camelia, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor, Anul III, 
Management, Premiul I, Olimpiada de Management Târgu Mureş, 13-15 nov.2008. 

9. Ciurel Adela, Sociologie, anul I, Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie, Premiul I -  
PosibilităŃi de integrare socio-profesională a elevilor cu deficienŃe senzoriale – de auz, 
Simpozionul NaŃional Student, ŞtiinŃă, Societate, Universitatea din Petroşani,  8-9 mai 
2008. 

10. Trancă Mariana Gabriela, Sociologie, Anul III zi, Facultatea de Istorie, Filososfie şi 
Geografie, Premiul II - Analiza tipologică şi cauzală a migraŃiei la populaŃia de rromi din 
România, Universitatea din Petroşani,  8-9 mai 2008. 

11. Mihai Cornelia, Diaconu Cristian, Sociologie, Anul I zi, Facultatea de Istorie, Filososfie şi 
Geografie, MenŃiune - Stresul profesional, Simpozionul NaŃional Student, ŞtiinŃă, 
Societate, Universitatea din Petroşani,  8-9 mai 2008. 

12. Popa Cristina Maria, Becheru Marilena, Sociologie, Anul I zi, MenŃiune - Identitatea 
sociala a imigranŃilor români, Facultatea de Istorie, Filososfie şi Geografie, Simpozionul 
NaŃional Student, ŞtiinŃă, Societate, Universitatea din Petroşani,  8-9 mai 2008. 

13. Plută Caludiu, Anul III, ConstrucŃii Civile Industriale şi Agricole, Facultatea de Mecanică, 
Premiul III, STUDING  – Târgu Jiu, 18-21.04.2008. 

14. Popescu Irina, Anul III, ConstrucŃii Civile Industriale şi Agricole, Facultatea de Mecanică, 
Premiul III, STUDING  – Târgu Jiu, 18-21.04.2008. 
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15. Dinu Maria, Anul III Română/Engleză, Facultatea de Litere, Premiul II, Colocviul 
NaŃional „Lucian Blaga” – Sibiu, 24-27 octombrie 2007. 

16. Marius Neacşu, Anul III, Română/Engleză, Facultatea de Litere, Premiul revistei 
„Cultura”, Colocviul NaŃional „Lucian Blaga” – Sibiu, 24-27 octombrie 2007. 

17. Dinu Maria, Anul III, Română/Engleză, Facultatea de Litere, Premiul I, Colocviul 
NaŃional „Mihai Eminescu”, Iaşi, 22-25 mai 2008. 

18. Mocanu Adina, Anul III, Română/Engleză, Facultatea de Litere, MenŃiune Colocviul 
NaŃional „Lucian Blaga” – Sibiu, 24-27 octombrie 2007. 

19. Ilie Oana, Master Română/Engleză, Facultatea de Litere, MenŃiune Colocviul NaŃional 
„Lucian Blaga” – Sibiu, 24-27 octombrie 2007. 

20. Lazăr Ionut, anul II, Facultatea de Agricultură, Specializarea Silvicultură, Premiul II, 
Agronomiada EdiŃia a XX a, Timişoara, 8-11 mai 2008. 

21. Lupu Silvia, anul IV, Facultatea de Agricultură, Specializarea Agricultură, Premiul I, 
Agronomiada EdiŃia a XX a, Timişoara, 8-11 mai 2008. 

22. Crăciunescu Dorinel, anul IV, Facultatea de Agricultură, Specializarea Agricultură, 
Premiul I, Agronomiada EdiŃia a XX a, Timişoara, 8-11 mai 2008. 

23. Păunescu Cătălin Victor, anul IV, Facultatea de Agricultură, Specializarea Agricultură, 
Premiul III, Simpozionul  "Cercetări asupra organismelor modificate genetic", Suceava, 
18 Aprilie 2008. 

24. Acsinia Aida, anul III, Facultatea de Agricultură, Specializarea Agricultură, Premiul III, 
Simpozionul Cercetări asupra organismelor modificate genetic, Suceava, 18 Aprilie 2008. 

25. Daniel Ianosi, anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul I, 
IT Fest Timisoara, Timisoara, 13-15 martie 2008. 

 

26. Mihai Gosa, anul I - Master, Ovidiu Blejdea, anul IV, Mihai Popescu, anul IV, Sorin Ilie, anul 
IV, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul I - Soft Utilitar, IT Fest 
Timisoara, Timisoara, 13-15 martie 2008. 

 

27. George Stan, anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul II- 
Soft Educational, IT Fest Timisoara, Timisoara, 13-15 martie 2008. 

 

28. Mihai Sandu anul IV, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul II- 
Fotografie, IT Fest Timisoara, Timisoara, 13-15 martie 2008. 

29. Gabriel Popescu anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul 
II- Video, IT Fest Timisoara, Timisoara, 13-15 martie 2008. 

30. Roxana Cojocaru anul V, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul 
I- Multimedia, IT Fest Bucuresti, Bucuresti, 7-12 aprilie 2008. 

 

31. Gabriel Popescu anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul 
III – Multimedia, IT Fest Bucuresti, Bucuresti, 7-12 aprilie 2008. 

32. George Stan, anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul II- 
Soft Educational, IT Fest Bucuresti, Bucuresti, 7-12 aprilie 2008. 

33. Mihai Gosa,anul I - Master, Ovidiu Blejdea, anul IV, Mihai Popescu, anul IV, Sorin Ilie, 
anul IV, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul II - Soft Utilitar, 
IT Fest Bucuresti, Bucuresti, 7-12 aprilie 2008. 

34. Cucu Eduard, anul V, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul I, 
Concursul NaŃional pentru proiecte de diplomă din domeniul etehnic SMC, Diploma 
Project Competition, editia 2007/2008, Craiova, 4 iulie 2008. 
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35. Radulescu Adrian, anul V, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, 
MenŃiune, Concursul NaŃional pentru proiecte de diplomă din domeniul etehnic SMC, 
Diploma Project Competition, editia 2007/2008, Craiova, 4 iulie 2008. 

36. Roxana Cojocaru anul V, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul 
I, Zilele Tehnicii StudenŃeşti, Craiova, 14-18 aprilie 2008. 

37. Gabriel Popescu, anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul 
II, Zilele Tehnicii StudenŃeşti, Craiova, 14-18 aprilie 2008. 

38. Daniel Ianosi, anul III, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul III, 
Zilele Tehnicii StudenŃeşti, Craiova, 14-18 aprilie 2008. 

39. Mihai Popescu, anul IV, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul I 
- IT, Zilele Tehnicii StudenŃeşti, Craiova, 14-18 aprilie 2008. 

40. Mihai Gosa, anul I – Master, Ovidiu Blejdea, anul IV, Mihai Popescu, anul IV, Sorin Ilie, 
anul IV, Facultatea de Automatică, Claculatoare şi Electronică, Premiul III - IT, Zilele 
Tehnicii StudenŃeşti, Craiova, 14-18 aprilie 2008 
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IV. RELA łII  INTERNA łIONALE 

 
 

Un aspect deosebit al activităŃilor desfăşurate într-o instituŃie de învăŃământ superior este 
acela al relaŃiilor internaŃionale în anul universitar 2007-2008. Activitatea Departamentului de 
RelaŃii InternaŃionale a fost restructurată, ea fiind condusă de un prorector. La nivel instituŃional, 
au fost promovate politici compatibile cu cele europene, în ceea ce priveşte asigurarea de şanse 
reale pentru toŃi, asigurarea mobilităŃii persoanelor care activează în universitate (studenŃi, cadre 
didactice, personal tehnic şi administrativ), educaŃia în limbi străine, dimensiunea europeană a 
educaŃiei. 

O direcŃie importantă a acestei strategii, a fost dezvoltarea mobilităŃilor studenŃilor. 
Numărul de studenŃi trimişi prin Programul Erasmus pe o perioadă de 1-2 semestre a fost de 173. 
Putem observa, de asemenea, o creştere, deşi nu substanŃială, a numărului de studenŃi, cetăŃeni ai 
altor state, primiŃi la studii de licenŃă în universitatea noastră. Remarcăm efotul depus de facultati 
pentru ca acest număr să crească. De asemenea, remarcăm interesul facultăŃilor pentru a realiza 
mobilităŃi studenŃeşti la nivelul ciclului masteral. În acest context, se înscriu şi eforturile 
universităŃii de a crea noi programe de masterat în cotutelă, de a le dezvolta pe cele existente şi, 
totodată, de a crea doctorate în cotutelă.  

Numărul mobilităŃilor cadrelor didactice este de-a dreptul impresionant (425), ceea ce 
demonstrează interesul universităŃii noastre pentru europenizarea reală a activităŃii educative şi 
ştiinŃifice. Acest tip de mobilităŃi a avut şi o replica externă la fel de intensă, întrucât observăm 
creşterea numărului de personalităŃi străine invitate să prezinte conferinŃe sau prelegeri pe teme 
de interes în faŃa membrilor comunităŃii universitare. Un element care concură la cunoşterea 
universităŃii noastre şi, prin ea, a limbii, culturii şi civilizaŃiei româneşti este existenŃa Şcolii de 
Vară “Constantin Brâncuşi”, organizată de Universitatea din Craiova, în cadrul căreia, numărul 
de participanŃi de peste hotare creşte constant an de an, în vara aceasta atingând numarul de 30.  

Departamentul de RelaŃii InternaŃionale al universităŃii asigură suportul logistic pentru ca 
procesul de integrare europeană al universităŃii noastre să dea roade cu adevărat. În acest sens, 
amintim perfecŃionarea site-ului universităŃii, redactat în trei limbi străine, editarea de broşuri, 
pliante şi descentralizarea activităŃii de relaŃii internaŃionale, fiecare facultate prezentându-şi 
oferta educaŃională. 

În acest context, departamentul de RelaŃii InternaŃionale a iniŃiat un program complex de 
redactare, publicare şi publicitare a silabusului tuturor facultăŃilor universităŃii. 

O altă direcŃie a activităŃilor suport desfăşurate de departament este semnarea acordurilor 
interinstituŃionale de mobilitate internaŃională. În cadrul Programului Erasmus avem 98 de 
mobilităŃi, în cadrul Programului Leonardo 3 şi în cadrul Programului Comenius 1. Deasemenea, 
Universitatea a creat spaŃiul informaŃional productiv, ca noul Program Tempus IV să poată fi 
implementat şi la nivelul facultăŃilor noastre. 

De asemenea, acordăm un interes aparte pentru semnarea unor acorduri de colaborare cu 
universităŃi ce nu aparŃin spaŃiului comunitar (Turcia, Serbia, CroaŃia, Ucraina, de pe continentul 
european, sau cu universităŃi din America Latină şi America de Nord). Trebuie specificat că 
universitatea nostră este coordonator pe zona sud-vest a acordului Fulbraight, în cadrul căruia 
universitatea nostră beneficiază de serviciile unui lector american, iar studenŃii, doctoranzii şi 
cadrele noastre didactice pot accesa burse ale Guvernului American. 

Pe lângă dezvoltarea relaŃiilor internaŃionale în cadrul programelor comunitare, a căror 
sumă a atins deja indicatorul jumatăŃii de milion de euro, Universitatea din Craiova este 
implicată în reŃeaua AUF cu programe care însumate ating  200.000 euro. 

Universitatea din Craiova oferă oportunităŃi pentru înbunătăŃirea competenŃelor lingvis-
tice, prin intermediul Departamentului de Limbi Străine Aplicate şi a Centrului de Limbi Străine 
Interlingua, astfel încât un număr din ce în ce mai mare de studenŃi să poată accesa mobilităŃile 
europene, şi, în felul acesta, principiul strategic de integrare europeană al universităŃii noastre să 
capete un conŃinut real. 
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În continuare, prezentăm o statistică cu privire la desfăşurarea Programului Erasmus în 
universitatea noastră pentru anul universitar 2007/2008. Acesta cuprinde trei anexe, un tabel cu 
numărul de mobilităŃi ale studenŃilor şi cadrelor didactice, ponderile Ńărilor de destinaŃie pentru 
fiecare an universitar, precum şi evoluŃia numărului de mobilităŃi pentru fiecare Ńară, 
corespunzător perioadei menŃionate. 

 
MobilităŃi ERASMUS - studenŃi şi cadre didactice 

 
Anul universitar 2007-2008  

StudenŃi CD  
Nr
crt 

łara Cod  
Erasmus SM out SP out IN 

Cod  
Erasmus OUT IN  

Total 2 2          
09.0 1            
11.3 1            

1 Austria 

16.1   2          
Total 3     Total 1 1  
06.5 2     09.0  1  

2 Belgia 

09.0 1     11.3 1    
Total 2            3 Cehia 
06.2 2            
Total 16 10   Total   2  
06.0   2   09.0   1  
06.2   2   10.0   1  
06.7 2 4          
09.0 10           

4 Germania 

11.3 4 2          
Total 4 2   Total 2 1  
06.2 2 2   01.0 1    

        01.1  1  

5 Grecia 

11.3 2     11.3 1    
Total 23   3 Total 4    
04.0 6   1 01.3 1    
06.7 2     09.0 3    
08.3     1        
09.0 8            
09.1 2            

6 Italia 

11.3 5   1        
Total 47 14 9 Total 9 4  
04.0 3 4   08.1 1    
06.2 6 7 9 09.0 5    
07.1 1    10.0 1 3  
08.1 1     11.1 1    
09.0 4     11.3 1 1  
09.1 4            
09.2 1            
09.3 7            

7 Franta 

09.4 3            
 



 20 

 

Anul universitar 2007-2008  
StudenŃi CD  

Nr
crt 

łara Cod  
Erasmus SM out SP out IN 

Cod  
Erasmus OUT IN  

10.0 10            
11.3   3          
13.3 3            
14.1 1            

  

15.0 3            
Total 1            8 Malta 
09.0 1            
Total 4     Total 4    9 Olanda 
04.0 4     04.0 4    
Total     1        10 Polonia 
09.0     1        
Total 1            11 Portugalia 
09.2 1            
Total 34 4   Total 2    
04.0 2     09.0 2    
08.1 1            
08.3 3            
09.0 15            
09.5 3            
09.6 1            
11.1 2            
11.3 3 2          
11.4 1            
13.2   2          

12 Spania 

14.1 3            
Total   4          13 Turcia 
16.1   4          

        Total 4    14 Ungaria 
        07.1 4    

  TOTAL   137 36 13   26 8  
 

Coduri ERASMUS utilizate: 
 
01.0 Agricultural Sciences 
01.1 Agriculture 
01.3 Food Science and Technology 
01.4 Horticulture 
04.0 Business Studies, Management Science 
06.0 Engineering, Technology 
06.2 Electrical Engineering 
06.5 Electronic Engineering, Telecommunication 
06.7 Materials Science 
07.1 Geography 
08.1 Philosophy 
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08.2 Theology 
08.3 History 
09.0 Languages and Philological Sciences 
09.1 Modern EC Languages 
09.2 General and Comparative Literature 
09.3 Linguistics 
09.4 Translation, Interpretation 
10.0 Law 
11.3 Informatics, Computer Science 
13.2 Physics 
13.3 Chemistry 
14.1 Political Science 
15.0 Communication and Information Sciences 
16.1 Phisical Education, Sport Science 
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         Legenda 
         1 Austria 2 
         2 Cehia 2 
         3 Germania 26 
         4 Grecia 4 
         5 Italia 26 
         6 Franta 65 
         7 Portugalia 2 
         8 Spania 27 
         9 Suedia 1 
            
            
            
            
            

 
 
         Legenda 

         1 Belgia 1 
         2 Germania 1 
         3 Grecia 3 
         4 Italia 2 
         5 Franta 21 
         6 Spania 2 
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         Austria 2 
         Belgia 3 
         Cehia 3 
         Danemarca 1 
         Germania 19 
         Grecia 3 
         Italia 20 
         Franta 65 
         Olanda 1 
         Portugalia 3 
         Spania 37 
         Suedia 1 
           
           
 

 Belgia 1 
 Germania 1 
 Grecia 3 
 Italia 2 
 Franta 21 
 Spania 2 
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         Legenda 
         1 Austria 4 
         2 Belgia 3 
         3 Cehia 2 
         4 Germania 26 
         5 Grecia 6 
         6 Italia 23 
         7 Franta 61 
         8 Malta 1 
         9 Olanda 4 
         10 Portugalia 1 
         11 Spania 38 
         12 Turcia 4 
            
 
             
         Legenda 
         1 Belgia 1 
         2 Grecia 2 
         3 Italia 4 
         4 Franta 9 
         5 Olanda 4 
         6 Spania 2 
         7 Ungaria 4 
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Austria 2 158 2005-2006         
 2 159 2006-2007         
 4 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

     
 
         

             
Belgia 0 158 2005-2006         
 3 159 2006-2007         
 3 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

AUSTRIA - SM + SP 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

BELGIA - SM + SP 
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Cehia 2 158 2005-2006         
 3 159 2006-2007         
 2 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
     
Danemarca 0 158 2005-2006 
 1 159 2006-2007 
 0 173 2007-2008 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

CEHIA - SM + SP 

DANEMARCA - SM + SP 



 27

     
 
         

Germania 26 158 2005-2006         
 19 159 2006-2007         
 26 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
Grecia 5 158 2005-2006 
 3 159 2006-2007 
 6 173 2007-2008 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

GERMANIA- SM + SP 

GRECIA - SM + SP 



 28

 

Italia 24 158 2005-2006 
 
         

 21 159 2006-2007         
 23 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Franta 67 158 2005-2006 
 65 159 2006-2007 
 61 173 2007-2008 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

ITALIA - SM + SP 

FRANTA - SM + SP 
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Malta 0 158 2005-2006 
 
          

 0 159 2006-2007         
 1 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
    
Olanda 0 158 2005-2006 
 1 159 2006-2007 
 4 173 2007-2008 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

MALTA - SM + SP 

OLANDA - SM + SP 
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Portugalia 2 158 2005-2006 
 3 159 2006-2007 
 1 173 2007-2008 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

             
     
Spania 29 158 2005-2006 
 37 159 2006-2007 
 38 173 2007-2008 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

             

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

PORTUGALIA - SM + SP  

SPANIA - SM + SP  
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Suedia 1 158 2005-2006         
 1 159 2006-2007         
 0 173 2007-2008         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
Turcia 0 158 2005-2006 
 0 159 2006-2007 
 4 173 2007-2008 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

       2005-2006              2006-2007                2007-2008  

TURCIA - SM + SP 
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V. BIBLIOTECA UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA  

 
Biblioteca a fost, este şi va fi, fără îndoială, o componentă esenŃială a vieŃii academice, un 

punct de sprijin permanent pentru buna pregătire teoretică a studenŃilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor, precum şi o sursă vitală pentru racordarea personalului academic al UniversităŃii la 
informaŃia de ultimă oră, naŃională şi internaŃională. Profilul său enciclopedic îi conferă un 
caracter de „bibliotecă naŃională pentru zona Olteniei”, sprijinind, în primul rând, procesul de 
învăŃământ, de cercetare ştiinŃifică şi de perfecŃionare postuniversitară. 

Prin filialele de care dispune, Biblioteca asigură fondul de carte necesar procesului de 
predare şi de cercetare pentru toate specializările existente în cadrul UniversităŃii. Datorită 
faptului că spaŃiul existent era insuficient şi, de cele mai multe ori, prea puŃin adecvat unor 
necesităŃi de informare şi documentare de înaltă calitate, conducerea UniversităŃii a decis 
alocarea unui nou spaŃiu care a fost dat în folosinŃă la începutul anului universitar 2007-2008. 
Această clădire destinată bibliotecii cuprinde depozitul de unicate, o sală de lectură modernă cu 
acces liber la raft, o sală multimedia şi o sală pentru proiecŃii video, dotate cu aparatură 
electronică performantă. S-a decis inventarierea, carte cu carte, a fondului de unicate (operaŃiune 
de amploare care implică participarea a 20 de bibliotecari şi care se va încheia în aprilie 2009) şi 
s-a trecut la o schemă de personal specializat care va permite accesarea tuturor facilităŃilor oferite 
de acest nou sediu, programul de funcŃionare urmând să includă şi ziua de sâmbătă. Pentru 
asigurarea condiŃiilor necesare studiului şi cercetării ştiinŃifice, conducerea UniversităŃii a 
aprobat angajarea unor noi bibliotecari şi a alocat fonduri suplimentare pentru securizarea acestui 
fond de carte deosebit de important (s-a achiziŃionat un sistem de etichete tip radio frecvenŃă care 
va permite, pe de o parte, inventarierea viitoare mult mai uşoară, iar pe de altă parte, 
descurajarea sustragerii publicaŃiilor).  

În anul academic 2007-2008, au intrat în bibliotecă un număr de 11484 de volume, în 
valoare de 416.778 RON, provenind din comenzi (6679 vol.), donaŃii (2098 vol.), contracte de 
cercetare (315 vol.), Depozit legal–periodice (1260 vol.), Depozit legal carte (390 vol.) şi schim-
buri (742 vol.). Numărul partenerilor de schimb a fost de 44 la nivel naŃional şi 81 la nivel 
internaŃional. 

S-a continuat, şi anul acesta, dotarea celor două biblioteci ale Centrului Universitar 
Drobeta-Turnu Severin cu un număr semnificativ de volume, acestea provenind din comenzi, 
donaŃii şi transferuri. 

  In luna mai 2008, au fost achiziŃionate mai multe baze de date on line pentru accesarea 
publicaŃiilor străine (full text) din orice punct al reŃelei de calculatoare a UniversităŃii. ReacŃiile 
pozitive care au venit din partea personalului academic de predare şi cercetare ne determină să 
continuăm pe această direcŃie şi, pe de o parte, să păstrăm, iar pe de altă parte să dezvoltăm acest 
tip de resurse valoroase şi uşor accesibile. Conducerea bibliotecii a căutat să propună achizi-
Ńionarea de baze de date diversificate, care să satisfacă cerinŃele unui personal academic avid de 
informaŃii de ultimă oră. Prin urmare, baze de date precum Proquest 5000, Oxford Journals şi 
Springerlink acoperă toate domeniile de interes din cadrul UniversităŃii din Craiova, asigurând 
astfel o conectare rapidă cu lumea ştiinŃifică internaŃională.  

În anul 2007-2008, au fost topografiate 4623 de titluri noi. De asemenea, au fost 
introduse în catalogul topografic peste 4000 de fişe iar în catalogul alfabetic de serviciu 
aproximativ 6500 de fişe. S-au refăcut cele 300 de divizionare deteriorate din catalogul alfabetic 
al Depozitului Central Carte Lăpuş şi din catalogul sistematic al Depozitului Carte Filologie. S-
au realizat descrieri bibliografice pentru un număr de 5023 titluri carte, 320 CD-ROM audio, 409 
CD-ROM şi 85 de teze de doctorat în format electronic. Totodată, s-a actualizat pagina web a 
Bibliotecii şi s-a făcut dirijarea constantă a mesajelor primite pe adresa e-mail a bibliotecii. 
Pentru anul universitar 2008-2009 este necesar un efort sporit pentru creşterea cât mai rapidă a 
numărului de înregistrări în baza de date care să asigure un acces comod şi eficient la informaŃie.  

Comunicarea documentelor (RelaŃiile cu publicul) a cunoscut o revigorare în anul 
universitar 2007-2008, prin mobilizarea studenŃilor de către profesori în vederea realizării de 
lucrări academice de calitate, care să fie în concordanŃă cu cerinŃele academice din Ńările Uniunii 



 34 

Europene. În anul 2007/2008, au fost înscrişi un număr de 10793 de cititori, înregistrându-se un 
număr de 92850 de vizite la bibliotecă. Numărul documentelor împrumutate a fost de 165476 
unităŃi bibliotecă. Prin serviciul de împrumut inter-bibliotecar s-a înregistrat un număr de 75 de 
titluri împrumutate sau fotocopiate şi 20 de titluri oferite la împrumut.   

S-a început reorganizarea Depozitului de periodice unicate prin alcătuirea unui fond pasiv 
de periodice în spaŃiile special amenajate din strada Brestei, totodată înfiinŃându-se şi o sală de 
lectură în locaŃia respectivă. De asemenea, s-a realizat mutarea şi s-a început reorganizarea, prin 
acces liber la raft, a Sălii Centrale de Lectură de la etajul 3 la etajul 2 în sediul central al 
Bibliotecii. Totodată, Sala Centrală de Lectură a fost dotată cu calculatoare care urmează să fie 
conectate la internet şi folosite pentru accesarea de informaŃii utile din bazele de date on-line 
oferite de Biblioteca UniversităŃii. 

De asemenea, s-a început inventarierea şi predarea fondului de carte al Sălii de referinŃe 
către Biblioteca Litere, Biblioteca ŞtiinŃe şi Biblioteca Unicate. Depozitul de carte al Bibliotecii 
FacultăŃii de Litere a fost reorganizat datorită creşterii spaŃiului de depozitare. 

Legătoria Bibliotecii a fost mutată într-o locaŃie nouă şi spaŃioasă din strada Brestei, 
condiŃiile de muncă îmbunătăŃindu-se. Au fost legate şi recondiŃionate un număr de 100 de cărŃi 
şi un număr de 130 de reviste şi monitoare oficiale.     

In cadrul serviciului periodice, s-au completat la raft toate colecŃiile cu numerele noi 
intrate în gestiune şi a fost organizată şi completată colecŃia de STAS-uri. Au fost prelucrate – 
catalogate şi clasificate – un număr de 100 de titluri noi; au fost înlocuite şi introduse în 
cataloagele alfabetice 900 de fişe. Totodată, s-a trecut şi la inventarierea depozitului de Periodice 
în vederea numirii unui al doilea gestionar.  

În ceea ce priveşte depozitul de carte al FacultăŃii de Drept şi Administrarea Afacerilor şi 
al FacultăŃii de Economie şi Administrarea Afacerilor, s-a încheiat predarea gestiunii şi au fost 
propuse casării publicaŃiile deteriorate fizic şi depăşite ştiinŃific şi moral. 

Serviciul Informare-Documentare a continuat să furnizeze informaŃii bibliografice la 
cererea facultăŃilor, şi s-au elaborat bibliografii pentru înfiinŃarea de şcoli doctorale. În acelaşi 
timp, au fost elaborate lucrări bibliografice pe specializări, acestea adresându-se studenŃilor, 
profesorilor şi altor categorii de utilizatori.  
  De asemenea, serviciile din cadrul Bibliotecii au asigurat, în mod constant, listări din 
baza de date, pe domenii, în vederea acreditării facultăŃilor şi secŃiilor nou înfiinŃate, au întreŃinut 
şi actualizat site-ul Bibliotecii, au participat la conferinŃele NaŃionale ABR cu referate pe temele 
propuse de asociaŃie, au alcătuit bibliografii la solicitarea beneficiarilor bibliotecii. 
 

EDITURA UNIVERSITARIA 
 
 În cei 16 ani de funcŃionare, Editura Universitaria ca departament specializat al 
universităŃii, a participat la procesul de instruire al studenŃilor şi de sprijinire a cercetării 
ştiinŃifice din Universitatea din Craiova prin tipărirea a peste 2500 de cursuri, tratate, dicŃionare, 
monografii, elaborate de cadrele didactice şi de cercetătorii ştiinŃifici ai instituŃiei. 

Datorită prestigiului editurii şi calităŃii lucrărilor efectuate, editura a reuşit să atragă din 
ce în ce mai mulŃi autori din alte centre universitare (Petroşani, Târgu Jiu, Piteşti, ConstanŃa etc.) 
fiind singura din zona Olteniei, care prezintă o largă acoperire a celor mai variate domenii 
ştiinŃifice. 

Editura a participat la principalele târguri de carte organizate în România, fiind o 
prezenŃă constantă şi valoroasă, recunoscută prin premiile obŃinute la aceste participări (Cluj, 
Iaşi, ConstanŃa, Academia Română). 

În anul academic 2007-2008, la Editura Universitaria, au fost tipărite peste 450 de titluri, 
în creştere cu 20% faŃă de 2006-2007. Valoric, în acest an universitar s-a realizat o producŃie de  
557.570 lei. Din fondurile proprii realizate de editură, în acest an se va achiziŃiona o nouă 
tipografie digitală, pentru a spori calitatea tipăriturilor şi a micşora, pentru autori, timpul de 
apariŃie a lucrărilor. 
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VI. MANAGEMENTUL CALIT ĂłII 

 
 Problematica asigurării calităŃii, în cadrul UniversităŃii din Craiova, este înŃeleasă ca un 
proces de evaluare sistematică şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii învăŃământului universitar, 
definirea direcŃiilor de acŃiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile precum şi 
dezvoltarea de politici instituŃionale şi alocarea de resurse adecvate atingerii acestor obiective, 
fiind fundamentată pe principiul de bază conform căruia un învăŃământ universitar de calitate 
poate fi realizat numai într-un mediu în care toate părŃile implicate îşi asumă responsabilitatea 
pentru calitatea contribuŃiei lor la îndeplinirea misiunii acestuia şi într-o racordare continuă şi 
consistentă la procesele europene cu relevanŃă în domeniu - Bologna, Luxemburg, Cardiff, Koln, 
Lisabona, Bruges&Copenhaga. În acest sens se punctează următoarele aspecte, de la cele ample, 
de viziune, până la cele legate de obiective specifice, operaŃionale, după cum se prezintă în 
continuare. 
 VIZIUNEA INSTITUłIONALĂ  
 Universitatea din Craiova urmăreşte să păstreze standarde de excelenŃă pentru: 

• Managementul competitiv pe piaŃa învăŃământului universitar din România. 
• ExperienŃa educaŃională oferită mediului universitar. 
• Calitatea programelor universitare. 

 MISIUNEA 
 Universitatea din Craiova oferă activităŃi educaŃionale şi de cercetare la un înalt standard 
de calitate pentru formarea de specialişti capabili să lucreze în domeniile de vârf din producŃie şi 
cercetare, atât pe plan naŃional cât şi în conformitate cu cerinŃele pieŃei forŃei de muncă din 
Uniunea Europeană şi să formeze la rândul lor, în mod eficient şi eficace generaŃii viitoare în 
spiritul tradiŃiei UniversităŃii noastre, a învăŃământului universitar din România şi a 
responsabilităŃii sociale. 
 VALORILE 
 Pentru reuşita în misiunea noastră sunt : 

• Profesionalism, cultul muncii, corectitudine. 
• Respectul reciproc, respectarea legii, respectarea tradiŃiilor. 

 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂłII 
 În centrul preocupărilor noastre se afla interesul pentru satisfacerea cerinŃelor şi 
aşteptărilor tuturor partenerilor noştri respectiv, clienŃilor noştri - candidat, student, agent 
economic, societate, cât şi Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, prin concentrarea 
eforturilor în direcŃia creşterii calităŃii procesului didactic şi de cercetare, dezvoltării culturii 
instituŃionale şi manageriale responsabile eficiente pentru pregătirea studenŃilor la nivelul 
standardelor academice internaŃionale şi a necesităŃilor mediului economico-social local, 
regional şi naŃional, în condiŃiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a 
resurselor şi a motivării corpului profesoral. 
 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI 
 Universitatea din Craiova este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăŃirea 
continuă a calităŃii procesului didactic, de cercetare şi managerial la toate nivelurile şi funcŃiile 
relevante. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăŃirea 
continuă a Sistemului de Management al CalităŃii, sistem bazat pe dialog şi autoevaluare. 
 PRINCIPIILE 
 Principiile care stau la baza Politicii în domeniul CalităŃii vizează : 

• Orientarea UniversităŃii şi a facultăŃilor către satisfacerea în cât mai mare măsură a 
cerinŃelor clientului, a organismelor reglementatoare şi a propriului personal. 

• Conformarea în toate activităŃile pe care le desfăşoară, cu cerinŃele legale şi de 
reglementare în domeniul calităŃii şi în domeniul învăŃământului universitar. 

• Alinierea unităŃii de învăŃământ superior la standardele şi cele mai bune practici ale 
activităŃii academice din Ńările Uniunii Europene. 
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• ÎmbunătăŃirea continuă a performanŃei, eficienŃei şi eficacităŃii Sistemului de 
Management al CalităŃii. 

• Antrenarea întregului personal didactic în direcŃia realizării obiectivelor calităŃii. 
• Dezvoltarea conceptului de leadership în contextul specific învăŃământului universitar 

 OBIECTIVELE 
• ÎmbunătăŃirea calităŃii procesului de învăŃământ prin acŃiune, o apropiere de client şi o 

orientare practică, conduse de valori. Organizare simplă, cu un personal bine 
dimensionat. 

• ÎmbunătăŃirea şi menŃinerea imaginii de marcă pe piaŃa internă a învăŃământului 
academic. 

• Dezvoltarea unui management eficient şi gestionarea cu eficacitate a resurselor 
materiale, financiare şi informaŃionale alocate instituŃiei. 

• Dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare din sectorul privat. 
• Dezvoltarea infrastructurii UniversităŃii prin îmbunătăŃirea şi diversificarea bazei 

materiale, astfel încât să se creeze condiŃii cât mai bune de studiu şi de cercetare 
pentru profesori şi pentru studenŃi. 

• Creşterea motivaŃiei cadrelor didactice prin îmbunătăŃirea organizării muncii, 
asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecŃionare 
continuă. 

• ÎmbunătăŃirea relaŃiilor cu reprezentanŃii comunităŃii locale din diferite domenii: 
economic, cultural, social, administrativ. 

• Creşterea integrării pe piaŃa muncii a absolvenŃilor. 
• ÎmbunătăŃirea comunicării între corpul academic şi studenŃi. 

 REZULTATE 
•••• Consolidarea structurii Departamentului de Managementul CalităŃii; 
•••• Revizuirea manualului de calitate; 
•••• Mărirea gradului de funcŃionalitate a  Comisiei de Asigurarea CalităŃii; 
•••• Dezvoltarea interfeŃei de comunicare specifică cu mediul socio-economic şi cultural; 
•••• Activitate de consultanŃă pentru întocmirea documentelor înaintate către AgenŃia 

Română de Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS); 
•••• ActivităŃi de auditare referitoare la modul în care facultăŃile răspund realităŃilor pieŃei 

muncii; 
•••• PoziŃionarea centrului de interes al activităŃilor instituŃionale înspre student; 
•••• Compatibilizarea activităŃii cu ultimele modificări ale legislaŃiei în domeniu; 
•••• Instruire specifică în domeniul managementului calităŃii; 
•••• Participare activă la programe internaŃionale în domeniul managementului calităŃii 

(MATRA-Q, alături de ARACIS); 
•••• Organizarea vizitei de monitorizare externă de către ARACIS a UniversităŃii din 

Craiova în cadrul unui program de asistenŃă tehnică a Uniunii Europene; rezultatele 
acestei de acŃiuni de monitorizare, în marea lor majoritate, au fost foarte favorabile. 

 Trebuie remarcat faptul că toate aceste acŃiuni reprezintă, pentru universitate, un efort 
major, atât din punctul de vedere al resurselor financiare alocate, cât, mai ales, din punctul de 
vedere al resurselor umane implicate în acest gen de activitate. 
 Se apreciază, aşa cum s-a observat deja în anii precedenŃi, că aceste acŃiuni sunt extrem 
de utile atât conducerii facultăŃilor, cât şi conducerii universităŃii, contribuind la mărirea gradului 
de perfecŃionare a activităŃilor, la punerea bazelor pentru ceea ce la o instituŃie de învăŃământ 
superior se doreşte a deveni un modum vivendi, la culturalizarea comunităŃii academice în 
spiritul calităŃii.  
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VII.   IMAGINEA UNIVERSIT ĂłII 

 
 Activitatea postului de televiziune Teleuniversitatea-TV Craiova în anul 2008 a fost 
centrată pe difuzarea de emisiuni de tip educativ-informativ, dar şi de divertisment sau culturale. 
 Tele „U” Craiova a încercat să informeze cât mai mult telespectatorii cu privire la 
activitatea UniversităŃii din Craiova, iar un exemplu în acest sens este emisiunea „Informează-te 
şi decide” ce s-a difuzat zilnic, timp de 2 luni, înaintea admiterii 2008, fiind dedicată viitorilor 
studenŃi şi masteranzi, având ca invitaŃi decanii tuturor facultăŃilor din cadrul UniversităŃii din 
Craiova, care au furnizat toate informaŃiile necesare despre admitere. De asemenea, jurnalul de 
ştiri a acordat o atenŃie sporită mediatizării diverselor activităŃi din cadrul UniversităŃii din 
Craiova; alte emisiuni, cum ar fi: „Universitaria”, „StudenŃiada” sau „Pe toate feŃele”, au purtat 
amprenta vieŃii universitare. 
 La sfârşitul programului zilnic, telespectatorii au putut urmări videotextul, care a conŃinut 
informaŃii cu privire la specializările, numărul de locuri şi condiŃiile de înscriere la concursul de 
admitere. 
 În anul 2008 s-au difuzat ediŃii speciale, în direct, cu ajutorul carului de televiziune, care 
au prezentat evenimentele cele mai importante din Craiova. 
 Începând cu data de 15 octombrie 2008, Tele „U” Craiova emite după o grilă nouă, grilă 
cu emisiuni atractive cum ar fi: „Verba Volant”, „Nota pentru educaŃie”, „Alb şi Negru”, 
„Călător printre tradiŃii”, „Printre Rânduri”. 
 În fiecare zi, reporterii Tele „U” Craiova au încercat să Ńină la curent telespectatorii cu 
privire la evenimentele petrecute în Craiova, cât şi în întreg judeŃul Dolj. 
 

VIII.  CENTRUL DE FORMARE COMPLEMENTAR Ă 
 

Centrul de Formare Complementară de la Universitatea din Craiova a apărut ca răspuns 
la una dintre problemele actuale ale societăŃii civile - necesitatea formării pe piaŃa muncii a 
persoanelor care doresc să-şi găsească un loc de muncă prin programe de conversie profesională 
sau prin lărgirea spectrului de cunoştinŃe cu noutăŃi din domenii complementare. 

La baza C.F.C.-U.Cv. stă o activitate interdisciplinară datorită faptului că centrul include 
cadre didactice de la diferite facultăŃi din cadrul UniversităŃii din Craiova. 

Complementaritatea trainerilor în susŃinerea cursurilor este generată de concepŃia 
unitară, modulară a cursurilor, dezvoltându-se punctual anumite secvenŃe care contribuie la 
formarea/ perfecŃionarea grupurilor Ńintă. 

ComponenŃa echipei, prin complementaritatea trainerilor (traineri cu experienŃă în 
proiecte de cercetare internaŃionale, traineri cu experienŃă în managementul de proiect, traineri 
cu experienŃă în managementul financiar etc.), atestă faptul că oferta de cursuri îşi propune să 
răspundă la cererile deja formulate, dar şi disponibilitatea de a particulariza serviciile la 
solicitările ulterioare ale potenŃialilor beneficiari. 

- C.F.C.-U.Cv. organizează module de formare pentru personalul agenŃilor economici. 
(Dacia Groupe Renault, Renault Technologie Roumanie ş.a.)  

- C.F.C.-U.Cv. realizează programe de conversie profesională pentru persoanele care au 
deja studii superioare, precum şi programe de formare în diferite meserii şi specializări 
prevăzute în Nomenclatorul OcupaŃiilor din România.  

- C.F.C.-U.Cv. susŃine derularea unor programe de perfecŃionare, specializare şi reconversie 
profesională pentru cadrele didactice din învăŃământul profesional şi tehnic. 

- C.F.C.-U.Cv. promovează dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu 
UniversităŃi care au preocupări în acest domeniu sau cu centre similare din Uniunea 
Europeană. 

- C.F.C.-U.Cv. a fost preocupat de dezvoltarea relaŃiilor de colaborare dintre Universitatea 
din Craiova şi mediul socio-economic. 
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- Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru implementarea stagiilor în industrie 
(stagii personalizate). Universitatea din Craiova a semnat ConvenŃii de colaborare cu mai 
mulŃi agenŃi economici (Dacia Groupe Renault, AutoChassis InternaŃional etc.) pentru stagii 
de practică personalizate şi pentru stagii de proiecte de diplomă, având la bază principalele 
domenii şi specializări. După încheierea stagiilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă, 
peste 90% dintre absolvenŃi sunt angajaŃi de agenŃii economici în cadrul cărora şi-au 
desfăşurat activitatea şi  unde sunt rapid integraŃi în echipe de lucru. 

- Acordarea de burse de către agenŃii economici - StudenŃii care au participat la diferite 
proiecte sau la stagiile personalizate au beneficiat de burse (Dacia Groupe Renault, Pirelli 
Tyres Romania etc.).  

Universitatea din Craiova consideră educaŃia permanentă ca un parcurs integrator al 
tuturor influenŃelor educaŃionale, într-un sistem coerent şi convergent.  
 
 

IX.  CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONAL Ă  
A STUDENłILOR 

 
 În anul 2008, având ca fundamentare teoretică Planul operaŃional, Centrul de Consiliere 
şi Orientare Profesioală şi-a atins scopul şi obiectivele propuse, atât din punct de vedere al 
indicilor calitativi, cât şi cantitativi. 
 Un obiectiv major l-a constituit promovarea ofertei educaŃionale a UniversităŃii din 
Craiova în rândul elevilor din anii terminali ai învăŃământului preuniversitar, dar şi în beneficiul 
altor categorii de potenŃiali beneficiari (absolvenŃi ai unor forme de învăŃământ ce aleg să se 
perfecŃioneze prin diverse programe educaŃionale). În acest scop, cu sprijinul rectoratului, au fost 
elaborate materiale informative adecvate (Ghidul candidatului, pliante, afişe, prezentări prin 
mijloace IT). Demersul de promovare intitulat Caravana ÎnvăŃământului European 2008 a fost 
realizat printr-o serie de acŃiuni de: 
 - prezentare a secŃiunii admiterii în pagina web a universităŃii (www.ucv.ro); 
 - realizare de campanii de promovare a ofertei educaŃionale în mediul preuniversitar, la 
nivelul judeŃului şi a zonelor lomitrofe; 
 - realizare de întâlniri cu elevii din anii terminali, în colaborare cu consilierii şcolari, în 
vederea informării corecte şi la timp asupra exigenŃelor privind admiterea în universitate (condi-
Ńii de admitere, metodologie etc.); 
 CCOP a acordat servicii de consiliere individuală şi de grup, pe toată perioada premergă-
toare admiterii şi în timpul acesteia. Au fost editate şi distribuite materialele informative desti-
nate înscrierii candidaŃilor, personalul centrului participând, împreună cu rectoratul şi personalul 
desemnat din partea facultăŃilor, la acŃiunile legate de concursul de admitere. 
 Pentru manifestările destinate promovării ofertei educaŃionale, în cadrul proiectului 
Caravana ÎnvăŃământului European 2008 s-au editat şi distribuit un număr de 3000 de broşuri 
Ghidul candidatului 2008, 100 de afişe, au fost vizitate 70 de licee din judeŃul Dolj şi din judeŃele 
limitrofe – Gorj, MehedinŃi, Olt, Vâlcea. 
 Campania de promovare, realizată în colaborare cu ConvenŃia OrganizaŃiilor StudenŃeşti 
s-a adresat liceelor, iar strategia promoŃională a vizat mai multe etape: 
 - sensibilizarea mediului preuniversitar – elevii şi corpul profesoral – asupra necesităŃii 
de orientare şcolară a elevilor din anii terminali şi preterminali, prin distribuirea de materiale 
promoŃionale şi stabilirea calendarului de activităŃi promoŃionale la sediile liceelor. 
 - vizitarea fiecărui liceu pentru prezentarea ofertei educaŃionale direct şi nemijlocit bene-
ficiarilor, adică fiecărei clase de elevi, asociate fiind discuŃii şi explicaŃii pe marginea posibili-
tăŃilor de orientare şcolară şi a exigenŃelor impuse de tematica admiterii, în funcŃie de speciali-
zările la care s-ar preta profilul respectivei clase de elevi; 
 - realizarea unei emisiuni, intitulată Informează-te şi decide!, în colaborare cu postul de 
televiziune TeleUniversitatea, ce a avut ca scop promovarea şi prezentarea ofertei educaŃionale şi 
a condiŃiilor de admitere la cele 16 facultăŃi ale UniversităŃii din Craiova, în colaborare cu fiecare 
Decanat. 
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 Cronologic, proiectul Caravana ÎnvăŃământului European 2008 a fost urmat de un alt 
proiect, Zilele PorŃilor Deschise 2008, ce a avut ca scop sensibilizarea şi sporirea gradului de 
informare a tinerilor viitori studenŃi cu privire la alegerea rutei profesionale, a programelor de 
studii existente în universitate, oferindu-se şi participarea directă a candidaŃilor la diferite cursuri 
corespunzătoare opŃiunilor acestora prin simulările Student pentru o zi. 
 AbsolvenŃilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă, Centrul de Consiliere şi orientare 
Profesională le-a asigurat acces la ofertele de muncă on-line, consilierea în vederea contactării 
unui angajator, asistarea în conceperea de C.V.-uri ori scrisori de intenŃie şi motivaŃie, participă-
rii la un interviu. S-a avut în vedere diagnoza nivelului de adecvare a absolventului la diferitele 
profesii (conform COR), accesul studenŃilor şi absolvenŃilor la aceste servicii fiind de natură să 
crească şansele de inserŃie pe piaŃa muncii, de adaptare la statutul şi rolul lor în organizaŃii, să 
conducă la o mai bună alegere/modificare a rutei profesionale, la facilitarea contactului cu 
mediul economic de afaceri. 
 StudenŃii facultăŃilor UniversităŃii din Craiova au primit informaŃii şi consultaŃii în 
alegerea rutei profesionale individuale în contextul curriculum-ului universitar şi al sistemului de 
credite transferabile. De asemenea, în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională 
(CCOP), studenŃii au beneficiat de informaŃii generale despre regulamentele specifice aflate în 
vigoare în Universitatea din Craiova, despre modul de acordare al burselor, bibliotecile existente, 
modalităŃile de cazare, orientare spre O.N.G.-uri în vederea desfăşurării de activităŃi de volun-
tariat şi colaborare. CCOP a furnizat informaŃii cu privire la modul de acordare a Burselor 
Erasmus: universităŃile partenere şi paşii necesari în vederea obŃinerii unei astfel de burse. 
 În cadrul CCOP, s-au acordat servicii de consiliere, asistenŃă psihologică, sprijin 
metodologic şi pedagogic privind autocunoaşterea, autoevaluarea, evaluarea psihologică 
pertinentă. În acest scop, cu sprijinul conducerii universităŃii, a fost achiziŃionată bateria de teste 
psihologice CAS, instrument ce va face posibil un nivel superior al activităŃii de psihodiagnoză, 
precum şi o eficientizare a activităŃii de consiliere, prin utilizarea de strategii conforme 
standardelor naŃionale în materie. 
 S-a urmărit evaluarea psihologică individuală a studenŃilor, prin teste de evaluare a 
aptitudinilor cognitive, de personalitate, chestionare de evaluare a intereselor profesionale, teste 
de evaluare a emoŃiilor etc. Accesul studenŃilor şi absolvenŃilor la aceste servicii este de natură 
şansele acestora de inserŃie pe piaŃa muncii şi de adaptare la statutul şi rolul lor în societate, să 
contribuie la o mai bună alegere/modificare a rutei profesionale, la facilitarea contactului  cu 
mediul economic şi de afaceri prin teste de evaluare a abilităŃilor cognitive, a personalităŃii, 
chestionare de evaluare a intereselor profesionale, instrumente de comparare a profilului postului 
cu profilul psihologic al candidatului. 
 Au fost beneficiari ai serviciilor de consiliere şi elevii claselor terminale, urmare a 
parteneriatelor încheiate de CCOP cu licee din judeŃul Dolj. În acest scop, s-au organizat mese 
rotunde menite să evidenŃieze oportunităŃile de studii, cu participarea elevilor claselor terminale 
de liceu şi a profesorilor. 
 S-a urmărit facilitarea contactului angajatorilor cu studenŃii şi absolvenŃii, oferirea de ser-
vicii gândite astfel încât să anticipeze cerinŃele părŃilor. Pentru firmele angajatoare, CCOP a ofe-
rit acces la baza de date a studenŃilor şi absolvenŃilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă. S-au 
efectuat: preselectarea candidaŃilor aflaŃi în cautarea unui loc de muncă în funcŃie de cerinŃele 
firmelor angajatoare; primirea ofertelor locurilor de muncă, prin e-mail sau fax; evaluarea şi 
selectarea candidaŃilor folosind teste psihologice, precum şi prin interviuri conduse de personalul 
CCOP sau de angajatori, la sediul CCOP. S-au organizat acŃiuni tematice diverse: Târgul de 
joburi şi burse, prezentări de firme, buletinul locurilor vacante, workshop-uri. 
 S-au organizat sesiuni de training cu participarea liberă a studenŃilor, indiferent de 
facultate, an de studiu sau formă de învăŃământ. Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională a 
derulat proiectul CCS te pregăteşte, proiect ce s-a derulat la Tismana, la care au participat 60 de 
studenŃi. Tema pregătirii a fost Comunicare şi negociere. O altă acŃiune organizată de CCOP a 
fost Paşi spre o carieră de succes, training ce a oferit informaŃii privind luarea unei decizii 
privind carierea şi planificarea căutării de joburi. CCOP a editat şi a distribuit gratuit studenŃilor 
şi absolvenŃilor Ghidul Carierei. 
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 În vederea creşterii capacităŃii de adaptare a studenŃilor (în special a celor din anul I) la 
exigenŃele mediului academic, CCOP a reactualizat informaŃiile cuprinse în Agenda universitară 
2008. 
 Pentru optimizarea relaŃiei de comunicre dintre cadrele didactice şi studenŃii UniversităŃii 
din Craiova, dorind să încurajeze creativitatea şi libertatea de exprimare a acestora, conducerea 
UniversităŃii din Craiova şi CCOP pun la dispoziŃia comunităŃii universitare publicaŃia 
ActualităŃi universitare. 
  
 

X.  CENTRUL DE INFORMATIC Ă ŞI STATISTIC Ă 
 

 În anul 2008, personalul CIS a îndeplinit, în principal, următoarele misiuni: 
 - întreŃinerea infrastructurii interne de comunicaŃie a reŃelei de calculatoare a UniversităŃii 
şi a conexiunilor la Internet; 
 - instalarea, configurarea, menŃinerea activă şi întreŃinerea serverelor din dotarea CIS şi a 
serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul; 
 - asigurarea  serviciilor  de  internet, gestiunea  utilizatorilor,  a  poştei  electronice  şi a  
site-ului Internet al UniversităŃii; 
 - actualizarea informaŃiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de 
rectorat, de facultăŃi, departamente şi servicii; 
 - asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăŃilor şi departamentelor din 
universitate, pentru dezvoltarea şi mentenanŃa reŃelelor din dotarea acestora; 
 - proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreŃinerea aplicaŃiilor pentru 
gestionarea bazelor de date educaŃionale şi administrative din mediul academic. 
 S-a dezvoltat aplicaŃia „EvidenŃa studenŃilor”, în conformitate cu formele de învăŃământ 
existente, la care s-au adăugat module concordante cu noile cicluri de studii universitare. 
 Documentele de lucru pentru activitatea secretariatelor facultăŃilor au fost editate elec-
tronic, de la cataloage, foi matricole şi diplome, până la Suplimentul de diplomă, preluându-se 
datele direct din „EvidenŃa studenŃilor”, asigurându-se o adaptare continuă la noile reglementări 
impuse de Senatul academic sau de MEdCT. S-a elaborat un modul pentru tipărirea registrului 
matricol cu date extrase din baza de date „EvidenŃa studenŃilor”. 
 La cererea serviciului „Diplome şi certficate de studii”, au fost elabrate documente 
specifice, care la tipărire obŃin informaŃiile prin interogarea bazei de date „EvidenŃa studenŃilor”, 
eliminând astfel erorile de operare umană şi mărind viteza de elaborare a documentelor. 
 S-a întreŃinut şi dezvoltat aplicaŃia pentru preluarea şi urmărirea taxelor, ce permite 
gestiunea unitară a acestora. AplicaŃia utilizează datele existente în EvidenŃa studenŃilor şi 
permite atât gestionarea debitelor studenŃilor cât şi a veniturilor provenite din alte tipuri de taxe 
decât cele de studiu. AplicaŃia este utilă activităŃii de casierie (eliberarea documentelor de plată, 
incluzând şi posibilitatea de tipărire automată a acestora), de contabilitate (prin posibilitatea 
operaŃională de urmărire a debitelor studenŃilor şi a veniturilor facultăŃilor) şi de secretariat 
(permite identificarea în timp real a studenŃilor debitori). Astfel este eliminată vehicularea inutilă 
a documentelor de plată cât şi redundanŃa în urmărirea acestora. Tehnica de proiectare client-
server a acestei aplicaŃii permite ca, în momente de maximă solicitare, să se extindă punctele de 
lucru de încasare în diverse locaŃii ale universităŃii. 
 S-a propus şi realizat un modul care să emită facturi proforma pentru plata taxelor de 
şcolaritate la bănci. Aceste facturi vor putea fi tipărite de studenŃi, online, printr-un modul nou în 
aplicaŃia web destinată studenŃilor, accesibilă din pagina web a universităŃii. 
 Dezvoltarea şi întreŃinerea unei pagini web, ce beneficiază de o grafică adecvată şi de 
folosirea metodelor noi de proiecare, face posibilă promovarea imaginii UniversităŃii din Craiova 
în lumea largă. Prin utilizarea tehnicii de proiectare client-server, a fost realizat  şi întreŃinut un 
site dinamic ce oferă posibilitatea gestionării distribuite a datelor, ce se îmbogăŃeşte în 
permanenŃă cu noi secŃiuni impuse de apariŃia sau reorganizarea de activităŃi. Pentru a face faŃă 
nevoii de actualizare rapidă şi permanentă a datelor, s-a dezvoltat o interfaŃă web ce permite 
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administrarea site-ului în mod direct, de către personalul departamentelor implicate în furnizarea 
informaŃiilor (Cercetare, Doctorate, RelaŃii InternaŃionale). 
 AplicaŃia de gestionare financiar-contabil a burselor şi abonamentelor oferite studenŃilor 
a fost întreŃinută şi dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului beneficiar, asigurându-se 
simultan şi relaŃia cu băncile. 
 S-a întreŃinut şi dezvoltat aplicaŃia de evidenŃă a personalului angajat la Universitatea din 
Craiova, cu transmiterea datelor solicitate de casele de pensii, sănătate etc. 
 S-a reorganizat infrastructura nodului internet al clădirii, în urma lucrărilor de renovare, 
s-au instalat şi configurat servere de comunicaŃie, s-au aplicat actualizări de sisteme de operare 
pentru echipamentele din nodul de comunicaŃie şi clădirea administrativă, s-au aplicat proceduri 
de întreŃinere pentru tehnica de calcul din dotare. 
 CIS a participat activ la sesiunea de admitere 2008, prin furnizarea şi utilizarea aplicaŃiei 
„Admitere”, care preia datele referitoare la candidaŃii înscrişi şi le procesează, oferind listele 
candidaŃilor admişi (în funcŃie de medie, criterii de departajare, opŃiuni) şi celelalte tipuri de 
rapoarte specifice. CandidaŃii admişi, cu precizarea numelui şi a CNP, pot fi preluaŃi ulterior în 
baza de date EvStud, pentru fiecare domeniu de licenŃă. A fost proiectat, testat şi implementat un 
nou modul al aplicaŃiei Ev.Stud, specific concursurilor de ADMITERE, cu preluare directă a 
candidaŃilor admişi. 
 CIS a întocmit rapoarte statistice pe temele solicitate de rectorat, bazându-se pe 
informaŃiile din bazele de date cu care lucrează aplicaŃiile. 
 S-a acordat asistenŃă tehnică în utilizarea programelor implementate, consultanŃă pentru 
proiectarea paginilor web şi pentru realizarea materialelor documentare sau de promovare a 
diverselor evenimente şi activităŃi academice. 
 

DEZVOLTAREA RE łELEI INFORMATICE A UNIVERSIT ĂłII 
 
 În anul 2008, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate mai multe reŃele locale: 

- la sala de lectură a FacultăŃii de Drept (inclusiv reŃeaua de alimentare cu energie 
electrică); 

- la Biblioteca UniversităŃii, secŃia „Periodice”; 
- la Facultatea de Litere (în Sala C3, cu 30 de calculatoare); 
- la Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, secŃia Kinetoterapie şi laboratorul de 

informatică; 
- la Facultatea de Teologie (secretariat – Decanat). 
Au fost executate extinderi ale unor reŃele funcŃionale: 
- la Facultatea de Litere (lectoratele: spaniol, englez, francez şi sala 454 – Traducători); 
- la Grădina Botanică; 
- la Facultatea de Agricultură (Microbiologie, Pedologie, Viticultură); 
- la D.G.A.E. (Casierie, Burse, CFG). 
S-a realizat conectarea Căminului 3 la Internet, prin tronson aerian, iar pe durata lucră-

rilor de consolidare şi reamenajare a CIS s-au modificat şi reamplasat conectica şi echipamentele 
de comunicaŃie. 

Se află în derulare o serie de lucrări: 
- conectarea prin fibra optică a spaŃiilor de lucru din clădirea B.B. (utilizate de facultăŃile 

de Chimie şi Fizică) la nodul de comunicaŃie existent în clădirea FacultăŃii de Mecanică; 
- realizarea unei reŃele wireless, cu 35 de calculatoare, pentru Facultatea de ŞtiinŃe Socio-

Umane; 
- sistem de supraveghere video pentru Sectorul Auto, D.G.A.E. şi calea de acces în 

parcare. 
S-au efectuat studii pentru implementarea unui sistem de telefonie modern, bazat pe 

tehnologie VOIP, comunicarea prin protocol Internet aducând importante avantaje financiare. 
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XI.  STAłIUNI  DIDACTICE 

 
StaŃiunea Didactică Banu Mărăcine 

 
 

 StaŃiunea Didactică Banu Mărăcine funcŃionează, conform HG 123/1993 modificată şi 
completată, ca subunitate fără personalitate juridică în cadrul UniversităŃii din Craiova, având ca 
obiect de activitate instruirea practică a studenŃilor, desfăşurarea activităŃii de cercetare de către 
cadrele didactice precum şi implementarea rezultatelor cercetării în producŃie. 
 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, unitatea noastră are în administrare 1024,78 ha 
teren agricol, în baza HG 2066/2004 din care 340,25 ha la Tâmbureşti şi 684,53 ha pe teritoriul 
comunei Cârcea. 
 La data la care se face analiza, unitatea nu are angajate credite bugetare şi nici datorii la 
bugetul de stat: venituri încasate în valoare de 817137 RON, clienŃi de încasat 186073 RON. 
 ProducŃiile obŃinute la cultura mare sunt următoarele: 
 - rapiŃă – 3 tone/ha; 
 - grâu sămânŃă – 3 tone/ha; 
 - ovăz – 2 tone/ha; 
 - floarea-soarelui – 1,3 tone/ha; 
 Pentru fiecare din aceste culturi există un câmp didactic experimental cu diferite soiuri şi 
hibrizi urmărindu-se comportarea acestora în condiŃiile de climă şi de sol din această regiune. 
 În sectorul viticol producŃia a fost de 3,5 tone struguri/ha, aceasta fiind diminuată datorită 
gradului de îmbătrânire a plantaŃiilor. 
 În acest sector S.D.Banu Mărăcine este partener 3 într-un contract de cercetare finanŃat de 
la bugetul de stat având în curs de omologare 2 noi soiuri de struguri. 
 Pentru anul agricol 2008-2009, s-au înfiinŃat 120 ha grâu, în continuare efectuându-se 
lucrări de pregătire a terenului pentru înfiinŃarea culturilor de primăvară. 
  

StaŃiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal 
 
 StaŃiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, unitate de cercetare - dezvoltare, 
funcŃionând ca structură fără  personalitate  juridică în subordinea UniversităŃii din Craiova în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 2155/2004 şi-a desfăşurat activitatea potrivit obiectivelor 
reglementate de Legea 290/2002 privind organizarea şi funcŃionarea unităŃilor de cercetare - 
dezvoltare din domeniul agriculturii, modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 
Guvernului nr.78/2003, aprobată şi modificată prin Legea nr.174/2004, obiective referitoare la: 
cercetare fundamentală şi aplicativă; dezvoltare tehnologică; producerea, multiplicarea şi 
comercializarea de seminŃe, material săditor şi alte produse specifice profilului de activitate;  
transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruire profesională  etc. 
 La data preluării de către Universitatea din Craiova (31.12.2004), SCDA Caracal se  
găsea într-o situaŃie financiară foarte grea, fiind practic în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura 
activitatea. 
 La acea dată unitatea înregistra datorii restante la buget şi alŃi creditori în sumă de peste  
30 miliarde lei vechi în condiŃiile în care tot la acea dată (31.12.2004) înregistra o cifră de afaceri 
de 24,5 miliarde lei vechi. 
 La sfărşitul anului 2006 cifra de afaceri s-a ridicat la suma de 48,5 miliarde lei vechi, iar 
la 31.12.2007 SCDA Caracal înregistrează venituri totale în sumă de 67 miliarde lei vechi. 
 Redresarea unităŃii din punct de vedere economico-financiar a fost posibilă prin asocierea 
cu SC T Dancor Romconstruct Bucureşti care  a  finanŃat unitatea prin  aigurarea unor imputuri 
importante cum ar fi:  cheltuielile cu combustibilii, a celor cu îngrăşăminte chimice şi pesticide 
şi prin susŃinerea de către Universitatea din Craiova a cheltuielilor de personal şi efectuarea unor 
investiŃii foarte importante concretizate în utilaje agricole cum ar fi: Combina de recoltat Jhon 
Deere, Tractor Jhon Deere, semănătoare păioase, combinator, toate acestea însumând 14,3 
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miliarde lei vechi, iar în anul 2008 s-au achiziŃionat  utilaje în sumă de 590.711 lei (5,9 miliarde 
lei vechi). 
 Pentru anul 2008 se prelimină realizarea de venituri totale de 8.750.000 lei, cheltuieli 
7.120.000 lei şi un profit de 1.630.000 lei. 

In acest an, activitatea sectorului de cercetare s-a desfăşurat pe o suprafaŃă de 196,2 ha
  O bună parte din suprafaŃă a fost destinată activităŃii de cercetare care a constat în 
următoarele: 

1. Proiect de cercetare CEEX 72/2006 „Cercetări privind particularităŃile sistemului de 
agricultură durabilă în diferite condiŃii pedoclimatice şi tehnologice din Oltenia” 

Valoare: 78.323 lei 
2. Proiect de cercetare CEEX 75/2006”Sistem de protecŃie a culturii de rapiŃă prin 

combaterea integrată  a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor”. 
Valoare: 120.900 lei 

3. Proiect sectorial 2.1.1./2007 „Stabilirea unor seturi de hibrizi şi soiuri de plante 
tehnice, leguminoase şi plante  furajere, adaptaŃi la diferite zone de cultură, rezistenŃi la factorii 
de  stres”. 

Valoare: 20.000 lei 
4. Contract de cercetare, cu firma Pioneer, privind testarea genotipurilor de porumb şi 

floarea soarelui 
Valoare: 27.000 lei 

5. Contract de cercetare cu firma Limagrain, privind testarea genotipurilor de rapiŃă, grâu, 
porumb şi floarea soarelui. 

Valoare: 13.000 Euro 
6. Contract de cercetare cu firma K.W.S., privind  testarea genotipurilror de porumb, 

floarea soarelui şi rapiŃă. 
Valoare: 4.720 Euro  

7. Contract de cercetare cu firma Eurofins Gab. (Germania), privind testarea unor 
genotipuri de porumb modificat genetic şi a unor pesticide la cultura grâului şi cartofului. 

Valoare: 21.000 Euro 
8. Contracte de cercetare cu firmele Bayer şi Syngenta , privind testarea unor pesticide  la 

culturile de rapiŃă, grâu, porumb, floarea soarelui şi soia. 
Valoare: 19.000 lei 

9. În câmpul de cercetare au fost amplasate LOTURI DEMONSTRATIVE la culturile de 
grâu, orz, triticale, rapiŃă, porumb şi floarea soarelui, unde au fost testate 250 genotipuri aparŃi-
nând firmelor: Limagrain, K.W.S., Monsanto, Rustica, Syngenta, Quality Crops, Maisadour, 
Procera şi Agricover. 

Valoare: 60.000 Euro 
 

TOTAL VALOARE Contracte: 430.000 lei. 
 
 De asemenea în cadrul sectorului s-a produs sămânŃă de grâu din categori biologice 
superioare pe o suprafaŃă de 61 ha, cu o producŃie medie de 4000 kg/ha, sămânŃă de orz pe o 
suprafaŃă de 25 ha, cu o producŃie medie de 3750 kg/ha. 
 S-au cultivat 59 ha cu rapiŃă pentru consum, cu o producŃie medie de 3300 kg/ha, 14 ha 
cu floarea soarelui pentru consum,  cu o producŃie medie de 1150 kg/ha, porumb 22 ha, cu o 
producŃie medie  pe ha de 7000 kg boabe şi 10 ha cu mei cu o producŃie medie de 1000 kg/ha.  
 În anul 2007 – 2008 în cadrul sectorului de dezvoltare, unitatea a cultivat suprafaŃa de 
2287 ha cu culturi pentru producere de sămânŃă din diverse  categori biologice şi producŃie 
comercială. Astfel, s-au cultivat 1139 ha cu grâu pentru sămânŃă din soiurile Dropia – categoria 
biologică Bază şi  C1, Boema -  Bază şi C1, Crina – Bază, Flamura 85 – Bază şi C1. 
 Cultura a fost bine realizată, obŃinându-se o producŃie totală de 5.396.190 kg cu o medie 
de 4.738 kg/ha. 
 Orzul a fost cultivat pe o suprafaŃă de 50 ha, soiul Orizont, categoria biologică C1, 
obŃinând o producŃie totală de 180.200 kg , cu o medie de 3604 kg/ha. 
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 Cultura de rapiŃă a fost înfiinŃată pe o suprafaŃă de 665 ha pe care s-a obŃinut 1.679.540 
kg cu o medie de 2.526 kg/ha. De remarcat aici faptul că au fost sole (circa 400 ha) care au fost 
însămânŃate în epoca optimă, după care au intervenit ploile unde s-au obŃinut producŃii de 3.800 
– 4.000 kg/ha. Acolo unde s-a întârziat semănatul din cauza precipitaŃiilor, producŃiile au fost 
mult diminuate. 
 În primăvara anului 2008 s-au înfiinŃat 76 ha ovăz pentru sămânŃă, soiul Mureş categoria 
biologică C2, cu o producŃie totală de 220.600 kg şi o medie de 2.903 kg/ha. 
 Orzoaica de primăvară-soiul Bodega–C2 s-a cultivat pe 26 ha unde s-a obŃinut o produc-
Ńie record pentru  această cultură şi anume 115.470 kg, cu o producŃie medie de 4.441 kg/ha. 
 Mazărea pentru sămânŃă s-a cultivat pe o suprafaŃă de 25 ha din soiul „Lumina” 
categoria biologică C2, de pe care s-a obŃinut o producŃie  de 65.560 kg, cu o medie bună de  
2.622 kg/ha. 
 Floarea soarelui sămânŃă,  s-a cultivat pe suprafaŃa de 25 ha pe bază de contract cu firma 
KWS hibridul „Mateol”, de pe care s-a obŃinut o producŃie de 20.300 kg cu o medie de 812 
kg/ha. Urmează condiŃionarea de către firma KWS. 
 Porumbul de sămânŃă a ocupat o suprafaŃă de 53 ha din hibridul Olt, hibrid care se 
comportă foarte bine  în zona noastră şi care a realizat o cantitate de  105.940 kg,  ceea ce 
înseamnă 2000 kg/ha ştiuleŃi. 
 La această dată a fost condiŃionată întreaga cantitate rezultând 70.480 kg sămânŃă stass cu 
calităŃi foarte bune. 
 Au mai fost cultivate 134 ha cu floarea soarelui pentru consum cu o producŃie de 
169.370 kg în medie 1264 kg/ha şi porumb pentru consum 94 ha cu o producŃie totală de 290.600 
kg, cu o medie de 3091 kg/ha. 
 La această dată se lucrează la condiŃionarea mazării de sămânŃă, urmând ovăzul şi 
orzoaica de primăvară. 
 In toamna anului 2008 am înfiinŃat următoarele culturi: 

- grâu pentu sămânŃă – 821 ha din soiurile Dropia, Boema şi pentru prima dată soiul 
Alex, foarte apreciat în zonă; 

- orz pentru sămânŃă 70 ha, soiul Orizont; 
- rapiŃă producŃie comercială 900 ha. 

Total:  1791 ha 
 

Culturile înfiinŃate în toamnă au fost semănate în condiŃii agrotehnice bune. 
 La această dată cultrule se prezintă în condiŃii  foarte bune, realizând densităŃile optime şi 
dezvoltarea plantelor  normală. 
 Arăturile pentru culturile ce se vor însămânŃa în primăvara anului 2009 au fost realizate 
în totalitate pe o suprafaŃă de 471 ha, fiind încheiate până la data de 5 noiembrie 2008 în condiŃii 
agrotehnice bune.  
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XII. ASOCIA łIA ABSOLVEN łILOR UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 
 
 

 AsociaŃia AbsolvenŃilor UniversităŃii din Craiova (Alumni), constituită la sfârşitul anului 
2004 ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, în baza prevederilor 
OrdonanŃei Guvernului nr. 26/200 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, modificată şi completată de 
O.G. 37/2003, având caracter ştiinŃific, social, cultural, sportiv, umanitar, nonprofit, apolitic şi 
neguvernamental, a continuat şi pe parcursul anului 2008 să-şi exercite rolurile fundamentale – 
de a sprijini comunicarea şi colaborarea între absolvenŃii universităŃii craiovene şi membrii 
Corpului Academic al UniversităŃii, respectiv între Universitate ca instituŃie şi mediul 
economico-social. În anul 2008 au avut loc alegeri la nivelul Consiliului Director. 
 ALUMNI a iniŃiat acŃiuni de suport pentru eforturile instituŃionale ale UniversităŃii din 
Craiova privind pregătirea integrării absolvenŃilor săi, cu rezultate cât mai bune, pe piaŃa muncii: 
 - burse ale locurilor de muncă, cu dezbaterea modalităŃilor de restructurare şi a cadrului 
calificărilor oferite de învăŃământul nostru superior; 
 - organizarea de cursuri post-universitare; 
 - participarea la organizarea zilelor facultăŃilor şi a festivităŃilor de decernare a 
diplomelor tinerilor absolvenŃi; 
 - organizarea întâlnirilor aniversare de promoŃie – ca feedback al acŃiunilor de integrare 
menŃionate. 
 - participarea la realizarea revistei „ActualităŃi Universitare” a UniversităŃii din Craiova. 
ALUMNI a contribuit la organizarea în Universitate a unor simpozioane sau workshop-uri 
dedicate, precum şi a unor concursuri studenŃeşti. În acest sens, trebuie menŃionat sprijinul 
acordat OrganizaŃiei StudenŃilor Politehnişti cu Profil Electric Craiova (OSPPEC), pentru 
organizarea concursului „Tineri Antreprenori în IT”. Proiectul, desfăşurat în trei etape, în 
perioada 15.04. – 15.05.2008, a avut drept scop sensibilizarea şi orientarea reprezentanŃilor 
firmelor către tinerii cu abilităŃi în domeniul graficii digitale şi web-designului, respectiv 
contactul direct al ofertei educaŃionale cu oferta muncii pe plan local. Pentru constituirea 
fondului de premiere, Consiliul Director a aprobat acordarea sumei de 700 RON din fondurile 
asociaŃiei şi a făcut demersuri către sponsori. 
 1. În colaborare cu grupul CRONO_CAT al ONG-urilor active din regiunea Oltenia, s-au 
întreprins următoarele: 
 - difuzarea lunară prin poşta electronică a Catalogului Surselor de FinanŃare editat de 
către ADR; 
 - participarea la modulul de formare „Metode şi instrumente de educaŃie non-formală”, 
desfăşurat la Centrul de Voluntariat, în Casa de Cultură a StudenŃilor din Craiova, în perioada 
14-16 martie 2008; 
 - participarea la dezbaterea „Dezvoltarea comunitară în Europa” (http://speakup-
europe.blogactiv.eu/2008/04/02/community-development-as-an-horizontal-theme-of-europe). 
 - participarea la sesiunile de informare pentru Fondul OrganizaŃiilor Neguvernamentale, 
în cadrul mecanismului financiar al SpaŃiului Economic European (SEE). 
 
 
 Prezentat şi aprobat în şedinŃa de Senat din 12 februarie 2009. 
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