
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERATIONAL 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
 

 
 

CUPRINS 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCERE 
 
I. ACTIVITATEA DE CERCETARE }TIIN|IFIC{.....................................................    pag.1 
 
II. PROCESUL DE #NV{|{M~NT..............................................................................    pag.1 
 
III. IMPLICAREA STUDEN|ILOR #N VIA|A ACADEMIC{...................................    pag.2 
 
IV. RELA|IILE INTERNA|IONALE ..........................................................................    pag.3 
 
V. MANAGEMENTUL ACADEMIC }I ADMINISTRATIV.......................................    pag.3 
 
VI. BAZA MATERIAL{.................................................................................................   pag.4 
 
VII. PREZEN|A UNIVERSIT{|II #N VIA|A SOCIO-ECONOMIC{ A ZONEI.......   pag.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

 
INTRODUCERE 

  
 Universitatea din Craiova împărtăşeşte valorile şi principiile declaraţiei de la Lima asupra 
Libertăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ Superior (1988), precum şi ale 
Magna Charta a Universităţilor Europene (Bologna, 1988), este membru în Asociaţia Universităţilor 
Europene, Asociaţia Internaţională a Universităţilor si Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). 
 La realizarea prezentului Plan operaţional s-au avut în vedere Strategia Lisabona, Programul 
Naţional de Reforme, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II) şi 
Programul Cadru (PC7). 

 
I. ACTIVITEA DE CERCETARE ŞTIIN ŢIFIC Ă  

 
Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 
 

A. Resurse umane 
1. Angrenarea doctoranzilor bursieri în activităţile de cercetare; 
2. Integrarea în universitate a unui număr cât mai mare de tineri cercetători cu studii doctorale, 

post-doctorale şi tineri cu stagii de cercetare în străinătate. 
Responsabilităţi: Consiliile Facultăţilor şi Coordonatorii de doctorat, Echipa de implementare a 

proiectului POSDRU/6/1.5/S/14 („Burse Doctorale”) 
B. Finanţarea cercetării 
1. Atragerea de resurse de finanţare pentru infrastructura de cercetare din contracte de cercetare, 

servicii, donaţii şi sponsorizări; 
2. Accesarea programelor de finanţare din fondurile structurale. 
Responsabilităţi: Departamentele de cercetare şi catedrele 
C. Asigurarea calităţii cercetării se va realiza prin: 
1. Monitorizarea activităţilor de cercetare; 
2. Monitorizarea rezultatelor cercetării. 
Responsabilităţi: Departamentul de cercetare de la nivelul Universităţii din Craiova 
D. Creşterea vizibilităţii interne şi internaţionale a activităţii de cercetare 
1. Stimularea publicării de articole în reviste cotate ISI; 
2. Creşterea calităţii revistelor şi analelor publicate în Universitatea din Craiova şi în consecinţă 
cotarea superioară a acestora de către CNCSIS. 
Responsabilităţi: Consiliul Ştiinţific al Analelor Universităţii din Craiova, Colegiile de redacţie 
ale revistelor editate la nivel de facultate 
E.  Îmbunătăţirea managementului cercetării se face prin: 
1. Reorganizarea Consiliului Cercetării Ştiinţifice; 
2.  Crearea unui mecanism informatic de gestionare a informaţiei privind cercetarea care va 
permite fiecărui cadru didactic, cercetător sau doctorand să introducă într-o bază de date 
informaţiile referitoare la propria activitate de cercetare.  
3. Elaborarea unui regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică şi de transfer tehnologic. 
Responsabilităţi: Biroul Senatului, Departamentul cercetare al Universităţii din Craiova, Centrul 
de informatică şi comunicare. 

 
 

II. PROCESUL DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 
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Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 
 
A. Îmbunătăţirea actului educaţional şi utilizarea mecanismului de management al calităţii  
1. Pregătirea condiţiilor şi realizarea evaluării instituţionale de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;  
2. Constituirea unui Departament de Diagnoză Socială care să facă anual legătura între 
oferta educativă şi cererea reală de educaţie şi formare profesională existentă pe piaţa 
muncii. 
3. Monitorizarea pierderilor pe parcursul formării ini ţiale precum şi pe parcursul formării 
postuniversitare. 
4. Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în contextul strategiei calităţii. 
Responsabilităţi: Departamentul de Asigurare a Calităţii, Biroul Senatului,C.C.O.P.. 
 
B . Oferta educaţională 
1. Îmbunătăţirea permanentă a planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele impuse 
de Uniunea Europeană, de programul acesteia în domeniul învăţământului superior privind 
structurarea pe cicluri şi cu noile tendinţe pe plan mondial în domeniile de pregătire oferite 
de Universitatea din Craiova; 
2. Elaborarea şi acreditarea noilor programe de master (ciclul II, conform modelului 
Bologna), pentru domeniile şi specializările la care studiile universitare de licenţă au o 
durată de 4 ani, astfel încât acestea să fie operabile începând cu anul universitar 2009/2010; 
3. Păstrarea şi consolidarea domeniilor de studiu existente în prezent în cadrul Universităţii 
din Craiova; 
4. Adaptarea specializărilor existente şi extinderea ofertei educaţionale ţinând seama de 
necesităţile de pe piaţa muncii şi de strategia de dezvoltare economică şi socială a României, 
precum şi de tendinţele pe plan mondial;. 
5. Utilizarea parteneriatului cu mediul de afaceri şi social pentru obţinerea feed – back-ului 
necesar corelării programelor educaţionale; 
6. Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu firme de profil din ţară în vederea stimulării 
interesului acestora pentru dezvoltarea învăţământului în domeniile de vârf oferite de 
universitate, atragerii de resurse materiale şi asigurării unor condiţii din ce în ce mai bune 
pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor şi integrării rapide a acestora pe piaţa 
muncii. 
7. Organizarea acţiunii anuale „Caravana Învăţământului European” şi „Zilele Porţilor 
Deschise” în scopul promovării eficiente a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova. 
Responsabilităţi: Consiliile Facultăţilor şi Catedrele, Prorectorii de resort, C.C.O.P. 

 
C. Promovarea educaţiei continue 
1. Restructurarea Departamentului de Învăţământ la Distanţă (ID) şi Învăţământ cu 
Frecvenţă Redusă (IFR) astfel încât să se asigure o flexibilitate crescută a acestuia, creşterea 
calităţii programelor ID şi IFR; 
2. Înfiinţarea şi dezvoltarea unor noi centre de studii teritoriale, în zone care constituie 
oportunităţi de dezvoltare pentru Universitatea din Craiova. Acestea vor facilita furnizarea 
programelor de instruire la distanţă şi instruire cu frecvenţă redusă pentru solicitanţii din 
zona respectivă; 
Responsabilităţi: Director departament ID 
 

III. IMPLICAREA STUDEN ŢILOR ÎN VIA ŢA ACADEMIC Ă  
 
Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 

 



 4 

A. Creşterea gradului de implicare a studenţilor în activităţile desfăşurate în Universitatea din 
Craiova 
1. Colaborarea cu organizaţiile studenţilor din universitate în vederea evidenţierii şi 
soluţionării diverselor probleme studenţeşti; 
2. Implicarea organizaţiilor studenţeşti în organizarea şi desfăşurarea activităţii de cazare în 
căminele studenţeşti; 
3. Colaborarea cu organizaţiile studenţilor din universitate în activitatea de elaborare şi 
aplicare a prevederilor din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi 
cantinelor studenţeşti. 
4. Continuarea suplimentării burselor de mobilitate internaţională pentru studenţi utilizând şi 
fonduri proprii ale facultăţilor, fonduri obţinute prin sponsorizări sau parteneriate cu diverse 
companii; 
5. Sprijinirea logistică şi materială a activităţilor cultural-educative organizate de studenţi. 
Responsabilităţi: Prorector de resort, Biroul Senatului. 

 
 B. Consilierea şi orientarea profesională 

1. Folosind bateria de teste, echipa C.C.O.P. va întocmi rapoarte de evaluare psihologică 
individuală, stabilind: profilul candidatului, raportul de adecvare cu postul vizat, raportul de 
ierarhizare a candidaţilor pentru un post. 
2. Vor fi programate şedinţele de consiliere pe grupuri de studenţi, destinate creşterii 
capacităţii de adaptare (în special a studenţilor din anul I) la exigenţele mediului academic, 
exerciţii destinate creşterii capacităţii de gestionare a stresului provocat de sesiunile de 
examene (Managementul stresului, Managementul timpului, Managementul informaţiei şi al 
învăţării). 
3. Broşura anuală „Ghidul studentului” va fi realizată şi într-o formă adresată studenţilor 
străini, potenţiali beneficiari ai burselor europene de mobilitate. 

 Responsabilităţi: Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 
 

IV. RELA ŢIILE INTERNA ŢIONALE 
 
Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 

 1. Reorganizarea prorectoratului ; 
 2. Stabilirea unor regulamente de funcţionare a structurilor prorectoratului; 
 3. Reorganizarea site-ului „Relaţii internaţionale”; 
 4. Deschiderea unor lectorate noi: german şi portughez; 
 5. Reorganizarea şcolii de vară. 
 Responsabilităţi: Departamentul pentru relaţii internaţionale, prorector de resort 
 

V. MANAGEMENTUL ACADEMIC ŞI ADMINISTRATIV 
 
Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 
 
A.  Managementului resurselor umane în domeniile didactic şi de cercetare 
1. Elaborarea şi aplicarea unor standarde minimale de calitate pentru recrutarea şi 
promovarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii;  
2. Optimizarea raportului dintre posturile de profesor şi respectiv asistent – preparator ; 
3.  Menţinerea raportului număr cadre didactice/număr posturi la procentul corespunzător 

 standardelor de calitate; 
4. Generalizarea şi permanentizarea evaluării disciplinelor şi a prestaţiei cadrelor didactice 
de către studenţi, prin utilizarea unor chestionare specifice, aprobate de Senatul Universităţii 
din Craiova. 
Responsabilităţi: secretar ştiinţific, Consiliile Facultăţilor 
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 B. Managementului resurselor umane în sectorul administrativ 
 1. Flexibilizarea schemelor de personal administrativ, tehnic şi auxiliar în concordanţă cu 
necesităţile universităţii 
  2. Continuarea procesului de întocmire de proceduri de lucru care să permită funcţionarea 
eficientă a serviciilor administrative, circulaţia completă şi corectă a informaţiei la nivelul instituţiei 
pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor Universităţii şi a stabilirii sarcinilor personalului tehnic şi 
auxiliar; 
 3. Promovarea unei politici de formare şi perfecţionare care să permită mobilitatea internă a 
personalului din administraţie în condiţiile Legii 53/2003, Legii 84/1995 şi a autonomiei 
universitare. 
 Responsabilităţi: Serviciul Resurse Umane 

 
VI. BAZA MATERIAL Ă 

 
Obiectivele operaţionale estimate a fi atinse în anul 2009 sunt: 

 
A. Sistemului informatic şi de comunicare 

 1. Configurarea şi mentenanţa serverelor, din dotarea Centrul de Informatică şi Comunicare 
 şi a serviciilor administrative şi a bibliotecii universitare. 
 2. Aplicaţia „Evidenţa studenţilor”, care gestionează în prezent baze de date asociate 
studiilor universitare de Licenţă şi de Master, va fi extinsă în scopul cuprinderii situaţiilor existente 
în şcolile doctorale ale universităţii, inclusiv urmărirea taxelor. 
 3. Aplicaţia client-server de gestionare financiar-contabilă a burselor studenţilor va fi 
dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului beneficiar, gestionându-se informaţii din baza de 
date furnizată de aplicaţia „EvStud”. 
 4. Implementarea unui nou soft contabil – PROSYS, capabil să genereze situaţii contabile 
analitice şi sintetice în conformitate cu cerinţele impuse de beneficiarii externi şi interni ai 
informaţiilor contabile, precum şi cu necesităţile evidenţierii execuţiei bugetare în toate fazele ei – 
Angajare, Lichidare, Ordonanţare şi Plată a cheltuielilor. 
 5. Aplicaţii care să gestioneze situaţia studenţilor cazaţi în căminele universităţii, urmărind 
localizarea acestora şi debitele aferente. 
 6. Pentru menţinerea calităţii serviciilor furnizate de CIC, se vor face achiziţii de 
echipamente performante, în primă instanţă patru servere şi două scannere, configuraţiile urmând a 
fi stabilite de către o comisie de specialişti, premergător achiziţiei. 
 Responsabilităţi: Centrul de Informatică şi Comunicare, prorector de resort 
 
 B. Biblioteca Universităţii din Craiova 

1.  Creşterea ponderii bazelor de date şi a resurselor electronice; 
2.  Achiziţionarea de echipamente care să asigure accesarea şi investigarea informaţiilor; 
3. Asigurarea de informaţii on-line, capabile să dirijeze cititorii spre domeniul de interes al 
acestora; 
4.  Crearea unui serviciu care să dirijeze şi să selecteze fluxul informaţional.  

 5.  Evaluarea cărţilor existente în depozite în funcţie de utilizarea acestora de către 
persoanele interesate; 

6. Decongestionarea depozitelor de carte active prin creşterea numărului de exemplare din 
cadrul depozitelor pasive. 

 7. Asigurarea prezenţei Bibliotecii în cadrul organismelor naţionale şi internaţionale. 
 Responsabilităţi: director bibliotecă 

 
 D. Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii  
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ANEXA 1 

                                                                                                                                                  

                      PLAN DE INVESTITII  2009  

 
                                                                                                                                                             

Nr.    Nominalizarea pe obiective de investitii,       Cheltuieli din         buget     surse       fond special       

crt.       dotari si alte cheltuieli  de investitii                 total surse                       proprii 

                                                                                           de 

                                                                                      finantare 

 

 TOTAL din care :                                                         59.831             49.788      6.043          4.000                                                        

A. Obiective de investitii in continuare – 

 Total din care :                                                              25.063             23.605      1.458                --                                                                     

1. Laboratoare zootehnice la Universitatea                                        

din Craiova                                                                 ---                     ---              ---                   --       

sold 2008 ….1.582 mii lei   

2. Parc Tehnologic universitar IT  ……………           20.000               19.500       500                  --     

     sold 2008 ….6.202 mii lei         

3. Camin studentesc si cantina                                      

      regim Fast-Food    …………………………             4.958                4.000         958                 --        

sold 2008 ….  746 mii lei            

4. Extindere Sere Gradina Botanica  ………………..        105                 105            --                    --    

sold 2008 …. 1.009 mii lei 

                 

B. Obiective de investitii noi – 

Total din care:                                                                  4.414               860             74             3.480                                                                        

1. Extindere cladire pentru asigurare spatii de 

   invatamant si facilitate conexe 
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    Axa Prioritara 3 …………………………………        4.414               860             74             3.480 

        

 

C.   ALTE  CHELTUIELI  DE  INVESTITII           

TOTAL din care :...............................................             30.354            25.323         4.511           520 

 

I .  Achizitii de imobile ............................                       -----                    --                --                 -- 

II.  Dotari independente – 

 Total din care:                                                                8.500             4.500            4.000             --                                                    

III. Consolidari la imobile- 

 Total din care:     ..........................................               7.500               7.000                500              --                                                        

1. Sediu Rectorat corp A  .........................              5.000               5.000                 --                --                 

2. Facultatea de Mecanica .........................             2.500               2.000               500               --                 

IV. Reabilitari imobile –  

Total din care:   .................................................                12.201            11.670            11           520                                         

1. Reabilitari camine-cantine: 

 Total din care:    .......................................                    4.000              4.000            --             --                                                                 

1. Camin Nr.9 Facultatea de Mecanica ........                 2.500              2.500             --              --                                                                             

2. Cantina nr.1 Complex Agronomie ........                    1.500              1.500             --             --                     

 

2. Reabilitare spatii de invatamant: 

 Total din care:     ..........................................                8.201              7.670            11           520                                                                                                        

1. CT Facultatea de Agronomie    .....................              357                357                --             --                          

2. Cladire “ Vila Mircea “ Banu Maracine   ......            1.900             1.900              --              --                                                                            

3. Remiza depozit Banu Maracine      ...............              940                  940              --             --                                                                                      

4. CT Gradina Botanica  ...................................               518                518              --               --               

5. Reabilitare alei, iluminat public si 

           imprejmuire Gradina Botanica .................             2.000               2.000            --             --   

6. Reabilitare –Schimbare destinatie cantina 

       nr.2 Mecanica  in biblioteca – Axa Prioritara 3           661               130               11          520     

4.  Reabilitare imprejmuire si parcare sediu Rectorat       1.825            1.825               --            -- 
    
 

V. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea 

 Studiilor de prefezabilitate si a studiilor de  
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fezabilitate aferente obiectivului  

Total  din care:        .............................................              --                  --                  --               --                                                                                       

 

VI.  Alte cheltuieli de natura investitiilor  

              Total : .....................................................             --                 --                --              --                 

 

VII.  Reparatii capitale –  

Total din care:         ..............................................          1.568              1.568               --               --                                               

1. Acoperis Facultatea de Agronomie .............             100                 100               --               --                                                       

2. Corp BB Facultatea de Mecanica  .................           941                 941               --               --                                             

3. Bloc invatamant Facultatea de Educatie 

Fizica si Sport ......................................................           527                 527                --              --                    

VIII.  Reparatii capitale , subventii camine- cantine-  

Total  din care:                                                                      285              285                --              --                                                                    

1. Inlocuire tamplarie interioara Camin El-th........           258               258              --              --                     

 

IX.  Dotari, subventii camine- cantine- 

 Total din care:                                                                  300                300             --                  --                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 




