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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 
2008-2009 au existat 107 specializări la nivel de licenŃă acreditate sau autorizate provizoriu şi 
102 specializări acreditate la master, dintre care au funcŃionat 91 (51 de programe de master în 
lichidare şi 40 de programe de master Bologna). 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 7605 locuri pentru ciclul I (LicenŃă), dintre care 
2980 locuri finanŃate de la bugetul de stat şi 4625 locuri cu taxă. ConcurenŃa medie generală a 
fost de aproximativ 2,5 candidaŃi pe loc şi de circa 6 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 (procentul de ocupare fiind 
de 75%). Un succes deosebit, Ńinând cont de numărul candidaŃilor înscrişi precum şi de numărul 
de locuri cu taxă ocupate, l-au avut domeniile: Drept, ŞtiinŃe administrative, Informatică, 
EducaŃie fizică şi sport, Limbă şi literatură, ŞtiinŃe ale educaŃiei, ŞtiinŃe ale comunicării, 
Geografie, Sociologie, Teologie, Ingineria autovehiculelor, Inginerie civilă, Ingineria mediului, 
Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie geodezică, precum şi cele de la Facultatea 
de Economie şi Administrarea Afacerilor. La polul opus s-au situat domenii precum Fizică, 
Matematică precum şi majoritatea specializărilor de la FacultăŃile de Electrotehnică, Inginerie în 
Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, Automatică, Calculatoare şi Electronică. 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 4589 locuri, dintre 
care 1609 locuri finanŃate de la bugetul de stat şi 2980 locuri cu taxă. Locurile cu taxă s-au 
ocupat în proporŃie de 60%. 

În ceea ce priveşte studiile universitare de master, anul universitar 2008-2009 a însemnat 
un efort deosebit din partea cadrelor didactice pentru proiectarea de noi mastere pe sistemul 
Bologna pentru specializările cu durata ciclului I de 4 ani. S-au depus dosarele în vederea 
acreditării la ARACIS pentru un număr de 34 de specializări (5 la Facultatea de Horticultură; 3 
la Teologie; 3 la Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice; 2 la Inginerie în 
Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială; 8 la Automatică, Calculatoare şi Electronică; 
5 la Mecanică; 3 la Agricultură; 5 la Electrotehnică) toate acestea fiind aprobate şi putând 
funcŃiona începând cu anul universitar 2009-2010. 

Un moment deosebit în activitatea UniversităŃii din Craiova l-a constituit evaluarea 
instituŃională externă a calităŃii educaŃiei realizată în cadrul proiectului finanŃat din fonduri 
europene, intitulat Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior din România în context 
european. Dezvoltarea managementului calităŃii academice la nivel de sistem şi instituŃional. 
Pentru realizarea raportului de autoevaluare instituŃională, precum şi a celor 11 rapoarte ale 
programelor de licenŃă supuse evaluării, s-au depus eforturi deosebite atât din partea conducerii 
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universităŃii, cât şi a facultăŃilor implicate. În urma vizitei de evaluare, Universitatea din Craiova 
a primit din partea AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior, cel mai 
înalt calificativ: GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. MenŃionăm că din cele 18 universităŃi 
supuse evaluării în anul 2009, doar 9 universităŃi au primit calificativul GRAD DE ÎNCREDERE 
RIDICAT. Profit de acest prilej pentru a le mulŃumi tuturor celor care au contribuit la obŃinerea 
acestui succes. 

De asemenea, în anul universitar 2008-2009, au fost elaborate şi înaintate la ARACIS 17 
dosare de autoevaluare (dintre care 4 pentru evaluare periodică, 10 pentru acreditare şi 3 pentru 
autorizare provizorie), iar alte 6 dosare se află în curs de elaborare. De remarcat este faptul că în 
acest an universitar s-au acreditat primele specializări la forma de învăŃământ la distanŃă  
(Economie şi afaceri internaŃionale, Contabilitate şi informatică de gestiune, FinanŃe şi bănci şi 
Management la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor). 

Cu privire la Studiile Universitare de Doctorat, începând cu anul universitar 2008-2009 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării nu a mai acordat burse pentru doctoranzi, dar a 
continuat să finanŃeze de la buget un anumit număr de locuri pentru aceştia. Pentru rezolvarea 
problemei burselor pentru doctoranzi, Universitatea din Craiova a câştigat un proiect în cadrul 
Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară 1, Domeniul major de intervenŃie 1.5, proiectul fiind în curs de derulare, prin care se 
acordă sprijin financiar, logistic, mobilităŃi internaŃionale pentru un număr de 52 de doctoranzi 
pe o durată de 3 ani. Din păcate, există o serie de neajunsuri în implementarea acestuia din cauza 
rambursării cu întârziere a sumelor cheltuite. Pentru anul universitar 2009-2010, Universitatea 
din Craiova a propus, în calitate de partener, două noi proiecte, unul pentru 30 de doctoranzi, 
împreună cu Universitatea de Vest din Timişoara şi altul pentru 15 doctoranzi, împreună cu 
Universitatea Politehnica din Timişoara, proiecte aflate în curs de evaluare. 

De asemenea, s-au aprobat două noi domenii în care se pot organiza studii universitare de 
doctorat, Teologie şi Socio-Umane şi au fost atestaŃi 6 noi conducători de doctorat. În cursul 
anului universitar 2008–2009 au susŃinut public tezele de doctorat un număr de 123 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.  

De asemenea, Universitatea din Craiova a organizat în această vară examenele de 
definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II pentru un număr de 922 şi, 
respectiv 799 profesori, învăŃători şi institutori. Cadrele didactice din universitate coordonează 
un număr mare de lucrări (în acest an fiind finalizate 447) 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. Astfel, în 
anul universitar 2009–2010 se constată o uşoară scădere a numărului total de posturi didactice 
faŃă de anul precedent (cu circa 5%), deşi numărul de studenŃi a rămas aproximativ acelaşi. 
Gradul de ocupare a posturilor didactice în anul universitar 2008-2009, a fost de circa 52%, din 
cele 1888 de posturi fiind ocupate doar 988. Pe grade didactice situaŃia posturilor a fost 
următoarea: Profesor, 217 ocupate din 220 (98,6%); ConferenŃiar, 212 ocupate din 530 (40%); 
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Lector/Şef de lucrări, 338 ocupate din 741 (45,6%); Asistent, 170 ocupate din 324 (52,5%); 
Preparator, 51 ocupate din 73 (70%). În aceste condiŃii şi Ńinând cont de premisele economico-
financiare nu tocmai optimiste pentru perioada următoare, trebuie continuate eforturile de 
optimizare a organigramei universităŃii. Pentru anul universitar 2009-2010, gradul de ocupare a 
posturilor didactice este de circa 54% din cele 1798 de posturi fiind ocupate 970. 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 anul trecut un număr de 191 de posturi la concurs dintre care 19 de preparator, 
35 de asistent, 59 de lector/şef lucrări, 56 de conferenŃiar, 22 de profesor. Dintre acestea s-au 
ocupat un număr de 182 de posturi. 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 2008-2009 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. 
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II. FINAN łAREA 

 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al UniversităŃii din Craiova cuprinde resursele financiare 

necesare finanŃării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei. 
Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori 

specifici şi anume: 
- nr.studenŃi învăŃământ zi cu finanŃare bugetară; 
- nr.studenŃi învăŃământ de zi cu taxă; 
- nr.studenŃi învăŃământ ID; 
- nr.studenŃi învăŃământ masterat; 
- studii de doctorat; 
- nr.de posturi efectiv ocupate, din care personal cu norma de baza în Universitatea din 
  Craiova; 
- fondul de salarii total; 
- baza materială existentă compusă din spaŃii de învăŃământ, cămine, echipamente şi 
aparatură necesare procesului de învăŃământ. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli s-a modificat pe parcursul anului universitar 2008-2009 

ca urmare a influenŃelor apărute în desfăşurarea activităŃii din cadrul instituŃiei noastre. 
Veniturile totale aferente anului universitar 2008-2009 au fost în sumă de 210.948 mii lei 

iar cheltuielile totale au fost în sumă de 200.636 mii lei. 
Din totalul veniturilor realizate o pondere deosebită o reprezintă veniturile din activitatea 

de bază, respectiv 72,9% iar din totalul cheltuielilor, cheltuielile din activitatea de bază au, de 
asemenea, ponderea cea mai mare, respectiv 63,96%. 

Activitatea desfăşurată în cadrul UniversităŃii din Craiova este structurată în funcŃie de 
modul de finanŃare pe următoarele componente: 

- activitatea de bază care cuprinde finanŃarea de bază şi veniturile proprii; 
- finanŃarea complementară; 
- activitatea de cămine-cantine studenŃeşti; 
- activitatea de cercetare; 
- programe operaŃionale; 
- microproducŃie. 
 
 
 

1. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE AFERENTE ACTIVIT ĂłII DE BAZ Ă 
 

Conform contractelor instituŃionale semnate între Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi 
Inovării şi Universitatea din Craiova, bugetul destinat activităŃii de bază a instituŃiei noastre 
pentru anul academic 2008-2009  a fost de 153.804 mii lei, din care alocaŃia ministerului a fost 
de 82.814 mii lei, reprezentând 54%, iar restul de 46%, adică 70.990 mii lei fiind asigurat din 
venituri proprii (taxe şcolarizare, taxe administrative, închirieri spaŃii, prestări servicii, etc.). 

Veniturile realizate din activitatea de bază, în anul universitar 2008-2009, au fost de 
126.608 mii lei, din care 77.422 mii lei(61%) alocaŃia bugetară şi 49.186 mii lei (39%) din  
venituri proprii. 

Veniturile din taxele de şcolarizare nu au avut creşteri constante comparativ cu perioadele 
anterioare, datorită faptului că de la un an la altul numărul studenŃilor plătitori a înregistrat 
fluctuaŃii, iar taxa de şcolarizare s-a modificat în funcŃie de costul mediu pe student. 

Din veniturile proprii pentru activitatea de investiŃii  a fost alocată suma de 6.594 mii 
lei repartizată astfel: 
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1. Obiective de investiŃii în continuare - 2.132 mii lei, din care: 
    - Laboratoare zootehnice la Universitatea din Craiova – 1.262 mii lei; 
    - Parc Tehnologic Universitar IT – 500 mii lei; 
    - Cămin StudenŃesc şi Cantina – 500 mii lei; 
    - Extindere Sere Grădina Botanică – 50 mii lei; 
2. Reabilitări – 432 mii lei din care: 
     - Remiza depozit Banu Maracine – 50 mii lei; 
     - CT Gradina Botanica – 27 mii lei; 
     - CT Facultatea de Agronomie – 355 mii lei; 
3. Reparatii capitale  - 470 mii lei 
4. Reparatii capitale subvenŃii cămine-cantine  - 75 mii lei 
5. Dotăari independente -  1.855 mii lei  
6. Consolidări – 1.450 mii lei din care: 
    - Sediu Rectorat Corp A – 900 mii lei; 
    - Facultatea de Mecanică – 550 mii lei. 
Cheltuielile totale realizate în anul universitar 2008-2009 din activitatea de bază sunt de 

128.319 mii lei, din acestea, 87,96% reprezintă cheltuieli de personal, 9,91% cheltuieli materiale, 
1,95 % cheltuieli de capital, 0,18% cheltuieli cu bursele şi ajutoarele sociale. 

Pe capitole, cheltuielile s-au efectuat astfel: 
- cheltuieli totale de personal în sumă de 112.866 mii lei au fost realizate în procent de 

62,24% din alocaŃii bugetare şi 37,76% din veniturile proprii. În cifre absolute, cheltuielile de 
personal efectuate din alocaŃiile M.E.C.I. sunt de 70.252 mii lei, iar din venituri proprii s-au 
asigurat cheltuieli de personal în sumă de 42.614 mii lei. MenŃionăm că în conformitate cu 
clasificaŃia bugetară, cheltuielile de personal includ diurna pentru deplasările interne şi externe şi 
tichetele de masă. 

Comparativ cu anul universitar 2007-2008, cheltuielile cu salariile au înregistrat o 
creştere de 10,01%, ceea ce reprezintă în sumă totală 10.272 mii lei. 

- cheltuieli materiale în sumă de 12.711 mii lei au fost realizate astfel: 7813 mii lei 
(61.47 %) din alocaŃii bugetare şi 4.898 mii lei (38,53%) din venituri proprii. Din totalul 
cheltuielilor materiale, cea mai importantă pondere o deŃin cheltuielile cu utilităŃile (energie 
electrică, energie termică, gaze, apă, telefon) în sumă de 4.795 mii lei (37,72%). 

- cheltuieli de capital în sumă de  2.502 mii lei  au fost realizate în procent de 100% din 
venituri proprii. 
 Cheltuielile de capital din venituri proprii în sumă de 2502 mii lei au fost realizate astfel: 

a) investiŃii în continuare                     =  254,54 mii  lei la Cămin StudenŃesc şi Cantina 
în Regim Fast Food; 

 b) consolidări imobile                            = 1006,62 mii lei din care: 
                - Sediu Rectorat Corp A          =   456,62 mii lei 
                - Facultatea de Mecanică         =   550 mii lei 
c) reabilitări imobile                          =     50 mii lei la Remiza depozit Banu Mărăcine

 d) dotări independente                     =    671 mii  lei 
e) reparaŃii capitale                                  =    467,21 mii lei din care: 
               - Corp BB Facultatea de Mecanică = 398,58 mii lei 
               - Bloc învăŃământ FEFS            = 68,63 mii lei      
f) achiziŃii soft                                          = 52,63 mii lei  
Lucr ările de reparaŃii curente (cheltuieli materiale) efectuate din venituri proprii au 

fost în sumă de 401,11 mii lei, dintre acestea, se disting ca pondere importantă, următoarele: 
- reparaŃii Săli BB 213-217, Facultatea de Fizică, în clădirea FacultăŃii de Chimie = 93,55 

mii lei; 
- reparaŃii sala 119 din cadrul FacultăŃii de Agricultură = 71,45 mii lei 
- lucrări de reparaŃii instalaŃii sanitare şi electrice C1 + C2 Agronomie = 96,66 mii lei. 
Pentru studiile de fezabilitate şi serviciile de proiectare efectuate din activitatea de  

venituri proprii, în anul universitar 2008/2009,  au fost alocate fonduri în sumă de 666,40 mii lei, 
iar cheltuielile înregistrate au fost în sumă de 593,97 mii lei. 
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 Cele mai reprezentative cheltuieli cu studiile de fezabilitate şi servicii de proiectare sunt: 
     - Proiect amenajare Sala Albastră – 47,05 mii lei; 
     - Servicii artistice panou decorativ - 246,33 mii lei. 

 
2. FINANłAREA COMPLEMENTAR Ă DE LA BUGETUL DE STAT 

 
Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul de stat se finanŃează, în mod comple-

mentar, unele cheltuieli specifice învăŃământului superior şi anume: bursele studenŃilor, reduce-
rile pentru transportul studenŃilor, reparaŃiile capitale, investiŃiile, etc. 
 Specificul acestei finanŃări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit 
destinaŃiei stabilite prin contractul de finanŃare complementară. În anul universitar 2008-2009 s-a 
alocat suma de 18.623,50 mii lei pentru: 
  - investiŃii - 8.350 mii lei; 
  - burse - 8.345,77 mii lei; 
  - transport studenŃi - 247,73 mii lei; 
  - reparaŃii capitale - 1.680 mii lei. 

Fondurile obŃinute prin finanŃarea complementară pentru investiŃii şi reparaŃii capitale la 
care s-au adăugat soldurile existente la începutul anului au totalizat 29.769 mii lei şi s-au cheltuit 
după cum urmează: 

 
InvestiŃii       =   10.141 mii lei 
- Parc tehnologic IT     =     4.325 mii lei 
- Cămin cantină fast-food    =     4.474 mii lei 
- Extindere sere Gradina Botanică                =     1.342 mii lei  
 
Consolidări      =     6.740 mii lei  
- Consolidare Clădire Rectorat             =     5.981 mii lei  
- Consolidare Facultatea de Mecanică  =        759 mii lei 
 
Reabilitări      =     3.322 mii lei  
- Cămin 3 Agronomie    =        805 mii lei 
- Cămin 12 Sport          =        653 mii lei 
- C.T.Agronomie          =        588 mii lei 
- Remiza depozit Banu Mărăcine    =        211 mii lei 
- CT Grădina Botanică                               =       273 mii lei 
- CT Mecanică                                            =       637 mii lei 
- Vila Mircea                                              =       155 mii lei 
 
Dotări independente     =    8.245 mii lei 
- imobilizări corporale ( mijloace fixe)   =    7.888 mii lei 
- imobilizări necorporale (soft)    =       357 mii lei 
 
ReparaŃii capitale, din care:    =    1.321 mii lei: 
- InstalaŃii termice Facultatea de Chimie       =            7 mii lei 
- Acoperiş Cladire Rectorat                            =         16 mii lei 
- Corp BB Facultatea Mecanica                      =      656 mii lei 
- Bloc învăŃământ Facultatea de Sport            =      642 mii lei 
 
În anul universitar 2008-2009 conform contractului instituŃional s-au alocat burse în sumă 

de 8.345,77 mii lei. 
Numărul şi tipul burselor alocate în anul academic 2008-2009 din finanŃare complemen-

tară  şi alte surse prezintă următoarea structură: 
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Nr. 
crt. 

Tip burse Nr. burse 

1 Burse studenŃi români 3443 
2 Burse străini 106 
3 Master străini 16 
4 Doctoranzi români 19 
5 Doctoranzi POSDRU 52 
6 Doctoranzi străini 2 
7 Burse subzistenŃă 1 
8 Burse Pirelli 14 
9 Burse venituri proprii 3 
10 Burse CNCSIS 5 
11 Burse de ajutoare sociale ocazionale 65 
12 Mediu rural 4 
 TOTAL 3730 

 
 

3. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE PRIVIND ACTIVITATEA C ĂMINELOR  
ŞI CANTINELOR STUDEN łEŞTI 

 
Universitatea din Craiova dispune de 13 cămine studenŃeşti. Numărul locurilor de cazare 

a fost de 3173 din care au fost ocupate 3032. 
Activitatea căminelor se finanŃează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenŃii 

de la bugetul de stat. 
Veniturile proprii ale căminelor, în anul universitar 2008-2009 au fost de 4.707,79 mii 

lei, iar subvenŃia primită de la bugetul de stat a fost de 3.320,98 mii lei, rezultând venituri totale 
în sumă de 8.028,77 lei. La acestea se adaugă sumă de 268,70 mii lei reprezentând fond de 
garanŃie. 

SituaŃia cheltuielilor pentru activitatea de cămine-cantine se prezintă astfel: 
  - cheltuieli de personal - 2.696,48 mii lei ( 34% din total cheltuieli); 
  - cheltuieli materiale - 4.184,47 mii lei (52% din total cheltuieli); 
  - cheltuieli de capital - 52,12 mii lei (0,65% din total cheltuieli). 
Din totalul cheltuielilor materiale ponderea cea mai mare o au următoarele: 
 - utilităŃi 2.524 mii lei (60%); 
 - reparaŃii curente 255,22 mii lei (6%); 
 - cheltuieli de natura obiectelor de inventar (mobilier, lenjerie, accesorii de pat) -  827,93 
   mii lei (19,79%). 
Principalele lucrări pentru întreŃinerea şi igienizarea căminelor au fost în valoare de 

158,211 mii lei la care se adaugă şi lucrările finanŃate din fondul de garanŃie în valoare de 97 mii 
lei pentru modernizarea instalaŃiilor sanitare şi electrice din căminul nr.1 şi 2. 

  
4. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE  

 
 Activitatea de cercetare se desfăşoară pe următoarele categorii de contracte: granturi 
CNCSIS, programul CEEX, IDEI, parteneriate, capacităŃi. 
 În anul universitar 2008-2009, activitatea de cercetare a avut un buget de 23.275,05 mii 
lei. 
            Cheltuielile efective au însumat 16.700,63 lei, reprezentând:  

- cheltuieli de personal                                   =    4.452,37 mii lei (27%); 
- cheltuieli materiale                                       =   7.509,86 mii lei (44%); 
- cheltuieli de capital – dotări independente   =   4.635 mii lei (28%); 
- burse CNCSIS                                               =   103,50 mii lei (1%). 
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 Din proiectele de cercetare s-au efectuat reparaŃii curente în sumă de 315,85 mii lei din 
care: 

- reparaŃii Săli 269, 270, 463, 152 din cadrul FacultăŃii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor; 
- reparaŃii Săli  S1, S1 bis, S2, S3 din cadrul FacultăŃii de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică; 
- reparaŃii spaŃiu kinetoterapie din cadrul FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport.; 
 
 

5. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE PRIVIND ACTIVITATEA DE 
PROGRAME OPERAłIONALE 

 
Programele operaŃionale sunt proiecte finanŃate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare. 
În cadrul acestor proiecte se disting : 
- proiectele POSDRU finanŃate din Fondul Social European (FSE): TREPAN, 

EUROCOMP, EDU-Antreprenor, SPTV, Burse doctorale. 
- proiectele finanŃate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):   POS CCE, 

NELI,  INTERVALUE, POR. 
În anul universitar 2008-2009 programele operaŃionale au avut un buget de 12.831,53 

ron, cheltuielile fiind de 3.183,23 lei structurate astfel: 
- cheltuieli de personal  - 1.664,16 mii lei (52%); 
- cheltuieli materiale - 431,51 mii lei (14%); 
- burse - 645,65 mii lei (20%) ; 
- cheltuieli de capital - 441,91 mii lei (14%) 

 
 
6. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE PRIVIND ACTIVITATEA DE 

MICROPRODUCłIE 
 
În anul universitar 2008-2009, activitatea de microproducŃie (S.C.D.A. Caracal şi S.D. 

Banu Mărăcine) a avut un buget de  10.336,91 mii lei, cheltuielile efective în sumă de 7839,99 
lei fiind reprezentate de: 

- Cheltuieli de personal      =  2.560,80 mii lei (33%); 
- Cheltuieli materiale                =  5279,19 mii lei (67%), din care: 
 - UtilităŃi                                   =     279.18 mii lei; 
 - ReparaŃii curente                   =      16,53 mii lei. 
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III. CERCETAREA  ŞTIIN łIFIC Ă 

 

În anul universitar 2008/2009, 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 şi 
Inovării pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice: 
 - dezvoltarea cunoaşterii în domeniile prioritare ale ştiinŃelor fundamentale (matematica, 
fizica, chimia, biologia şi ştiinŃa mediului); 
 - fundamentarea ştiinŃifică şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor pentru reorgani-
zarea 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 2009 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, la 1 ianuarie 2009, 107 cadre didactice aveau calitatea de conducători de doctorat şi 
erau înmatriculaŃi 911 doctoranzi. 

În anul universitar 2008/2009, datorită restricŃiilor bugetare, nu s-au mai organizat competiŃii noi 
în cadrul Programului de cercetare-inovare PN II, dar şi-au continuat finanŃarea, prin CNCSIS, 
33 proiecte de tip IDEI care au fost câştigate în anii 2007 şi 2008 şi 1 proiect de tip Resurse 
umane – Stimularea revenirii în Ńară a cercetătorilor .  

ANCS a continuat finanŃarea a 42 de proiecte de tip Parteneriate şi 9 proiecte de tip 
CapacităŃi.  

 
Volumul activit ăŃii de cercetare finanŃată îl ilustrăm prin următoarele date statistice: 

2009  

FinanŃatorul Nr. teme Valoarea (RON) 

M.E.C.I.– C.N.C.S.I.S. (granturi de tip IDEI, 
STIMULAREA REVENIRII ÎN łARĂ A 
CERCETĂTORILOR) 

34 3.316.100,73 

M.E.C.şi I.  – A.N.C.S.  51 3.663.001 
AGENłI ECONOMICI 25 497.759 
FP 7 8 904.825 
BENEFICIARI DIN STRĂINĂTATE 21 891.978 
TOTAL  138 9.273.663,73 

 

Pe facultăŃi, situaŃia volumului activităŃii de cercetare ştiinŃifică în anul universitar trecut 
arată astfel: 



 
Teme contractate cu 

C.N.C.S.I.S. 
(tip IDEI + Revenirea 
în Ńară a cercetătorilor) 

Teme finanŃate prin  
ANCS – PN II 
(CapacităŃi +  
Parteneriate) 

 
Teme finanŃate 

de agenŃi 
economici 

 
Proiecte  FP7 

 
Teme contractate 
cu beneficiari din 

străinătate 

 
 

TOTAL   
 

 
 
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 

 

Raport nr. teme  
de cercetare /nr. 
cadre didactice 
facultate 

Matematică şi 
Informatică 

2 309.309,81 2 47.820 - - - - 4 96.492 8 453.621,81 8/ 49 (0,16) 

Fizică - - 2 802.186 - - 2 255.688 2 86.180 6 1.144.054 6/23  (0,26) 
Chimie 1 47.794,20 3 244.426 1 5.000 - - - - 5 297.220,2 5/28 (0,18) 
Litere 3 208.286,86 1 21.213 4 27.778 - - 2 29.600 10 286.877,86 10/119 (0,08) 
ŞtiinŃe Socio-Umane 1 88.146,69 2 28.005 - - - - - - 3 116.151,69 3/49  (0,06) 
Economie şi Adminis-
trarea Afacerilor 

7 411.659,76 1 46.119 13 198.588 - - 5 280.200 26 936.566,76 26/140 (0,18) 

Drept  şi ŞtiinŃe 
Administrative 

- - - - - - - - - - - - 0 

Automatică, Calcula-
toare şi Electronică 

7 818.289,7 12 1.330.817 - - 2 472.000 - - 21 2.621.106,7 21/65  (0,32) 

Electrotehnică 3 132.059,83 7 327.468 1 29.393 - - 2 136.000 13 624.920,83 13/37 (0,35) 
Inginerie  în Electromeca-
nică, Mediu şi Informatică 
Industrială 

1 
 

50.561,80 4 232.865 1 50.000 1 18.500 - - 7 351.926,8 7/27  (0,26) 

Mecanică 2 302.610,75 - - 2 144.000 - - - - 4 446.610,75 4/68  (0,06) 
Horticultură 3 345.701,24 14 458.323 - - - - 3 32.466 20 836.490,24 20/59  (0,34) 
Agricultură 1 10.504,22 1 62.083 - - 1 40.000 - - 3 112.587,22 3/45  (0,07) 
EducaŃie fizică  
şi Sport 

2 256.175,87 1 25.000 - - - - - - 3 281.175,87 3/58   (0,05) 

Teologie - - - - - - - - 3 231.040 3 231.040 3/19  (0,16) 
IMST 
Drobeta-Tr.Severin 

- - 1 36.676 2 43.000 2 118.637 - - 5 198.313 5/27  (0,19) 

DPPD  - - - - - - - - - - - - 0 
Dep. Matem.Aplicate 1 335.000 - - - - - - - - 1 335.000 1/21  (0,05) 
TOTAL 34 3.316.100,73 51 3.663.001 24 497.759 8 904.825 21 891.978 138 9.273.663,73 138/969  (0,28) 



Valorificarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică desfăşurată 

în anul universitar 2008/2009 

 • cărŃi, articole publicate în reviste de specialitate, brevete  

CărŃi publicate Articole publicate  

 

Facultatea 

la edituri 
recunos-

cute 
CNCSIS 

în 
străi-
nătate 

în reviste 
recunos-

cute 
CNCSIS 
B şi B+ 

în reviste 
cotate ISI 

în reviste 
interna-
Ńionale 

indexate 
BDI 

în 
volumele 

unor 
conferin-
Ńe 

internaŃ. 

 

Brevete 

Mecanică 18 - 17 28 14 37 2 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

14 5 18 19 41 86 - 

Electrotehnică 8 - 34 7 12 48 - 

Inginerie în 
Electromecanică 

10 - 3 1 32 58 - 

Drept şi ŞtiinŃe 
administrative 

28 2 44 6 9 26 - 

ŞtiinŃe Socio-Umane 12 - 42 2 7 2 - 

Litere 31 2 94 3 14 79 - 

Matematică şi 
Informatică 

20 7 34 32 48 46 - 

Fizică 6 - 20 20 - 12 - 

Chimie 9 - 3 33 0 35 - 

Economie şi Adminis-
trarea Afacerilor 

112 6 145 43 89 135 - 

Horticultură 24 - 93 10 42 27 - 

Agricultură 29 - 94 1 45 21 - 

Teologie 11 - - 3 - 17 - 

EducaŃie Fizicǎ şi 
Sport 

13 - 10 11 10 9 - 

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

8 - 3 5 8 50 - 

D.P.P.D. 5 - 2 - - - - 

D.M.A. 3 - 3 13 9 5 - 

TOTAL 361 22 659 237 380 693 2 

 

 

S-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de articole publicate în reviste ISI (cu 
57% mai mult decât în anul precedent), un număr de 49 fiind premiate de către CNCSIS, în 
cadrul PN II- Premierea rezultatelor în cercetare. 

Cadrelor didactice ale UniversităŃii le-au fost acordate premii de către organizaŃii de 
prestigiu, ca urmare a rezultatelor obŃinute în activitatea de cercetare, astfel: 
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 Facultatea de Matematică şi Informatic ă 
 1. Stoean Ruxandra, Stoean Cătălin, Premiul „Grigore Moisil” acordat de Academia 
Română în decembrie 2008 (pentru cercetare în anul 2006), alături de Prof. Dumitru Dumitrescu, 
Camelia Chira. 
 Facultatea de Fizică 

1. Constantin Bizdadea, Premiul „Horia Hulubei” acordat de Academia Română în 2008 
(pentru anul 2006) pentru „ContribuŃii în teoria gravitaŃiei” 

Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor 
1. Adriana Schiopoiu Burlea, Premiul Excellent Constructive Review for the International 

13th IBIMA Conference, Marrakech, Morocco, 9-10 November, 2009, acordat de Organizatorii 
conferinŃei în septembrie 2009. 

2. Adriana Şchiopoiu Burlea, Premiul Excellent Constructive Review for the International 
12th IBIMA Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-6 July, 2009, acordat de Organizatorii 
conferinŃei în mai 2009. 

Facultatea de Horticultură 
1. Anton Doina, Nicu Carmen, Mandă Manuela - Premiul SocietăŃii Române de 

Horticultură, 16 octombrie 2008, pentru lucrarea Floricultură specială: Culturi floricole în câmp 
(vol. I, 2005) şi Culturi floricole în spaŃii protejate (vol. II, 2007); 

2. Anton Doina, Nicu Carmen, Mandă Manuela – Premiul „Teodor Bordeianu”, acordat 
de Academia de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 12 decembrie 2008, 
pentru lucrarea Floricultură specială. 

3. Popa Aurel, Popa Daniela, Dragomir Felicia, Premiul SocietăŃii Române de 
Horticultură, 2008, pentru lucrarea Microbiologie Oenologică. 

4. Baciu Adrian Aurelian, Premiul SocietăŃii Române de Horticultură, 2008, pentru 
lucrarea Pomicultură generală. 

5. Cociu V., Botu I., Botu M., Preda Silvia, Achim Gh, Iancu M., Premiul SocietăŃii 
Române de Horticultură, 2008, pentru lucrarea Nucul, alunul, castanul şi alte nucifere. 

6. Cociu V., Botu I., Botu M., Preda Silvia, Achim Gh, Iancu M - Premiul „ION C. 
TEODORESCU”, acordat de ASAS GH. IONESCU SISEŞTI – BUCUREŞTI, 12 dec. 2008, 
pentru lucrarea „Nucul, alunul, castanul şi alte nucifere”. 

7. Costea Dorin Constantin, Premiul SocietăŃii Române de Horticultură, 2008, pentru 
lucrarea Regimul hidric al viŃei de vie (cerinŃe, asigurare, studii). 

8. Mitrea I., Premiul SocietăŃii Române de Horticultură, 2008, pentru lucrarea Dăunătorii 
produselor alimentare depozitate – 2006 apărută la Editura Universitaria Craiova. 
 9. Mitrea Rodi, Necula Cezarina, Premiul SocietăŃii Române de Horticultură, 2008, 
pentru lucrarea Fitopatologie apărută la Editura Universitaria Craiova 
  

În perioada 2008/2009, s-a desfăşurat procesul de re-evaluare a revistelor de către 
CNCSIS. 

7 reviste ale UniversităŃii au trecut la categoria B+, 8 au obŃinut categoria B, iar 1 
are categoria C.  

Pe facultăŃi, situaŃia se prezintă astfel: 
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Cotare Nr. 
crt. 

 

Facultatea 
 

Revista 2008 2009 
1. Matematică şi 

Informatică 
Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria Matematică-Informatică 

B 
 

nedepusă 

2. Fizică Annals of the University of Craiova, 
Physics AUC 

B B+ 

3. Chimie Analele UniversităŃii din Craiova, 
Seria Chimie 

C nedepusă 

4. Mecanică Analele UniversităŃii din Craiova, 
Seria Mecanică 

D  nedepusă 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria ŞtiinŃe Economice 

B+ 
 

 B+ 

FinanŃele. Provocările viitorului B B 
Revista tinerilor economişti    B+ 

5. Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Management & Marketing (Craiova)    B+ 
6. Teologie Analele UniversităŃii din Craiova, 

seria Teologie 
D Nedepusă 

7. Drept şi ŞtiinŃe 
Administrative 

Revista de ŞtiinŃe Juridice C B 

8. Agricultură Analele UniversităŃii din Craiova, 
Facultatea de Agricultură seria 
Agricultură, Inginerie şi Management 
Agroturistic, Cadastru Funciar 

B 
 

B 

9. Horticultură Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria Biologie, Horticultură, Tehnolo-
gia Prelucrării Produselor Agricole 

B 
 

B 

10 Facultatea de 
ŞtiinŃe Socio-
Umane 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria Istorie 

b+ b+ 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria Geografie 

D 
 

c 

Forum Geografic. Studii si Cercetări 
de Geografie si ProtecŃia Mediului 

C 
 

b+ 
 

  
 

 

Revista de ŞtiinŃe Politice 
Revue des Sciences Politiques 

C 
 

b+ 
 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
Facultatea de Litere 

- - 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
Facultatea de Litere, Seria ŞtiinŃe 
Filologice. Langues et Litteratures 
romanes 

C 
 

b 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
seria ŞtiinŃe Filologice, Lingvistica 

C B 

Annals of the University of Craiova, 
Series: Philology, English 

C B 

Analele UniversităŃii din Craiova, 
Seria Literatură Română şi Universală  

D 
 

nedepusă 

11. Litere 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Analele universităŃii din Craiova. 
Seria ŞtiinŃe filologice. Limbi şi 
literaturi clasice. 

D nedepusă 

12. Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

Annals of the University of Craiova. 
Series: Automation, Computers, 
Electronics and Mechatronics 

C 
 

B 
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13. Electrotehnică Analele UniversităŃii din Craiova: 
Seria Inginerie electrică 

C   B 

14. Inginerie în 
Electromecanică 

   

15. D.P.P.D. Analele UniversităŃii din Craiova,  
Seria Psihologie, Pedagogie 

D nedepusă 

16. EducaŃie Fizică şi 
Sport  

Viitorul D nedepusă 

 

În anul universitar trecut, au continuat să-şi desfăşoare activitatea centrele de cercetare 
recunoscute CNCSIS: 1 centru de excelenŃă (recunoscut în 2005) - în cadrul FacultăŃii de 
Matematică şi Informatic ă şi 8 centre de cercetare (recunoscute în 2005 şi 2006): 3 centre la 
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică, 3 centre la Facultatea de Litere, 1 la 
Facultatea de Fizică şi 1 la Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport.  

 
Au fost organizate 42 manifestări ştiin Ńifice în cadrul facultăŃilor.  

 

Activitatea de cercetare ştiinŃifică 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 (114 studenŃi), publicarea unor articole în reviste 
de specialitate, participarea la concursuri profesionale şi manifestări ştiinŃifice.  

Premii obŃinute la manifestări ştiinŃifice studenŃeşti în Ńară: 24  premii I,  18  premii II, 21  
premii III,  16  menŃiuni,  5  premii speciale. 
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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 2008-2009, la nivel instituŃional, au fost pro-
movate 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. 
Aceste mobilităŃi au la bază 99 de acorduri bilaterale ERASMUS. În acest an universitar s-au 
semnat 9 acorduri noi (Nottingham Trent University, Université François Rabelais Tours, Adam 
Mickiewicz University of Poznan, New Bulgarian University, University of Veliko Turnovo, 
Czech Technical University, Kobenhavns Universitet, Universidad Carlos III de Madrid, 
Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand 2). Numărul de studenŃi trimişi prin Programul 
Erasmus pe o perioadă de 1-2 semestre a fost de 174 (studii şi plasamente). 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 (16). Remarcăm efortul depus de facultăŃi 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. S-a dezvoltat noul program Erasmus de plasamente (44 de studenŃi), o 
posibilă cauză a scăderii numărului de mobilităŃi de studii, o altă cauză fiind reducerea, în urma 
reformei Bologna, a numărului de ani ai primului ciclu, care reduce, implicit, şi perioada 
accesării unei mobilităŃi Erasmus. La aceasta se adaugă numărul, încă destul de mic, de 
mobilităŃi pentru ciclul al II-lea de învăŃământ. 
 Numărul mobilităŃilor cadrelor didactice rămâne aproximativ constant faŃă de anul uni-
versitar precedent (61 faŃă de 62), 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 cunoaşterea universităŃii noastre şi, prin ea, a limbii, culturii şi 
civilizaŃiei româneşti, este existenŃa Şcolii de Vara “Constantin Brâncuşi”, organizată de Univer-
sitatea din Craiova. Anul acesta a fost pentru prima dată în perioada post-decembristă când, din 
motive financiare, cursurile de vară nu au putut avea loc. 
 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 99 de 
mobilităŃi, în cadrul Programului Leonardo 3 şi în cadrul Programului Comenius 1. De 
asemenea, 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). Avem 20 de acorduri 
bilaterale în vigoare, 2 semnate în anul universitar 2008-2009. Trebuie specificat că universitatea 
noastră este coordonator pe zona sud-vest a acordului Fulbraight, în cadrul căruia universitatea 
noastră beneficiază de serviciile unui lector american, iar studenŃii, doctoranzii şi cadrele noastre 
didactice, pot accesa burse ale Guvernului American. De asemenea, ca urmare a acordurilor 
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semnate, Universitatea din Craiova mai are lectorate francez, spaniol, italian, bulgar, 
macedonean, iar două cadre didactice din Universitatea din Craiova sunt lectori de limbă şi 
civilizaŃie românească la Paris şi Torino, primul lectorat de română deschis în Europa acum 
aproape 150 de ani. 
 Pe lângă dezvoltarea relaŃiilor internaŃionale în cadrul programelor comunitare, a căror 
sumă a atins deja indicatorul jumătăŃii 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 îmbunătăŃirea competenŃelor 
lingvistice, 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. 
 În continuare, ataşăm o statistică referitoare la desfăşurarea Programului Erasmus în 
universitatea noastră pentru ultimii trei ani universitari. 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. 
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1 Belgia 3 
3 Germania 4 
4 Grecia 1 
5 Italia 1 
6 Franta 13 
7 M. Britanie 1 
8 Portugalia 2 
9 Turcia 4 

Total 29 
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V. BIBLIOTECA UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 

 
Biblioteca UniversităŃii din Craiova s-a încadrat şi în anul academic 2008-2009 în 

coordonatele impuse de o societate axată în principal pe nevoia din ce în ce mai mare de 
informaŃii. De serviciile Bibliotecii din Craiova au beneficiat nu numai studenŃii, masteranzii, 
doctoranzii şi tot personalul didactic şi nedidactic al UniversităŃii, ci şi alte categorii sociale 
(printre care elevi şi pensionari) care au reuşit să găsească informaŃiile necesare.  

Biblioteca asigură, prin filialele de care dispune, fondul de carte necesar procesului de 
predare şi de cercetare pentru toate specializările existente în cadrul UniversităŃii.  

În anul academic 2008-2009, au intrat în bibliotecă un număr de 14927 de volume, în 
valoare de 542.907,17 RON, provenind din comenzi (5741 vol.), donaŃii (5376 vol.), contracte 
de cercetare (345 vol.), Depozit legal – periodice (1260 vol.), Depozit legal carte  (1630 vol.) şi 
schimburi (575 vol.). În ceea ce priveşte documentele electronice, s-au procesat 15 DVD-uri şi 
229 de CD-uri, din care 184 teze de doctorat. Alte documente de bibliotecă prelucrate: 1391 
standarde, 2 albume şi 1 atlas. 

Şi în anul academic 2008-2009 s-a continuat dotarea celor două biblioteci ale Centrului 
Universitar Drobeta Turnu-Severin cu un număr semnificativ de volume, acestea provenind din 
comenzi, donaŃii şi transferuri. 

 Numărul partenerilor de schimb a fost de 44 la nivel naŃional şi 81 la nivel internaŃional. 
Numărul de abonamente publicaŃii seriale s-a ridicat la 136 româneşti şi 75 străine. 

 Pentru anul academic 2008/2009, conducerea bibliotecii a propus achiziŃionarea unor 
baze de date on-line pentru accesarea publicaŃiilor străine (full text) din orice punct al reŃelei de 
calculatoare a UniversităŃii. Multiplele accesări ale acestor baze de date de către profesori şi 
studenŃi reprezintă interesul mare pentru acest gen de informaŃii care permit o actualizare 
constantă a cercetărilor ştiinŃifice din diverse domenii, din lumea întreagă. Bazele de date 
achiziŃionate, cu articole full-text - Proquest 5000, Oxford Journals şi Springerlink – au acoperit 
domenii de interes din cadrul UniversităŃii din Craiova, asigurând astfel o conectare rapidă cu 
lumea ştiinŃifică internaŃională.  

De asemenea, am oferit acces, (trial-uri de 30 de zile sau acces gratuit, pe perioadă 
limitată, oferit de către minister), prin intermediul calculatoarelor din întreg campusul universitar 
la diferite baze de date multidisciplinare: Science Direct, Thomson ISI, Engineering Village, IOP 
Electronic Journals, Cambridge Journals Online, Sage Journals Online, Classiques Garnier, CAB 
Ebooks, e-journals ale The National Academy of Sciences of the USA, The Royal Society, The 
Geological Society. 

În anul 2008-2009, în cadrul serviciului Catalogare – Clasificare - Indexare, au fost 
topografiate 3652 de titluri noi. De asemenea, au fost introduse în catalogul topografic 4012 de 
fişe iar în catalogul alfabetic de serviciu aproximativ 5700 de fişe. S-au înlocuit siglele de limba 
(RO-RUM) conform noilor standarde. Numărul de documente clasificate şi indexate a fost de 
4978. De asemenea, s-a trecut la etichetarea şi schimbarea divizionarelor deteriorate din 
cataloagele alfabetic de serviciu, topografic, alfabetic şi sistematic din cadrul Depozitului Central 
Unicate, sediul Lăpuş. S-a realizat, tot în sediul din Lăpuş organizarea sălii de lectură cu acces 
liber la raft, în sensul abordării unei alte variante de clasificare a documentelor – keterizarea şi 
instruirea personalului din sala de lectură. S-au corectat în baza de date RMF-urile şi indicii de 
limbă şi s-au creat termeni de tezaur noi. S-au făcut modificări ale clasificărilor vechi pentru 
fişele prelucrate prin retroconversie. 

Din februarie 2009, s-a demarat activitatea de retroconversie a fondului de publicaŃii al 
Bibliotecii, existent până la crearea bazei de date electronice începând cu anul 1996. Au fost 
introduse buletinele bibliografice în format html şi pdf şi abonamentele la periodicele româneşti 
şi străine pe 2009.   

S-a actualizat pagina web a Bibliotecii şi s-a făcut dirijarea constantă a mesajelor primite 
pe adresa e-mail a bibliotecii.  

Comunicarea documentelor (RelaŃiile cu publicul) a continuat politica de atragere a 
cititorilor, numărul acestora crescând de la lună la lună datorită calităŃii serviciilor oferite. 
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 Astfel, în anul 2008/2009, numărul utilizatorilor înscrişi a ajuns la 14.447, din care 7282 
sunt utilizatori activi. Numărul vizitelor la bibliotecă se ridică la 101.459. Numărul documentelor 
împrumutate sau consultate a fost de 211.785.  

Prin serviciul de împrumut inter-bibliotecar, s-a înregistrat un număr de 117 titluri 
împrumutate sau fotocopiate şi 22 de titluri oferite la împrumut.   

La începutul primului trimestru al anului 2009 a fost finalizat inventarul Bibliotecii din 
Unicate, având fondul cel mai mare de titluri. Tot personalul Bibliotecii a fost instruit să lucreze 
în TINLIB, toate filialele introducând anii 2000-2001, conform programului de retroconversie. 
De asemenea, s-a lucrat la introducerea, în fişiere tip EXCEL, a gestiunilor mari, pentru uşurarea 
activităŃilor de organizare şi inventariere ale acestora.  

Au fost finalizate, totodată, propunerile pentru casare pentru anul 2009. 
Legătoria Bibliotecii a legat şi recondiŃionat cărŃi (100 de titluri), a legat volume-acte 

pentru toate facultăŃile (70 de volume), a legat colecŃii de ziare, reviste şi monitoare oficiale (200 
de volume), a tăiat fişe (10000 de fişe). 

Serviciul informatizare şi Diseminare InformaŃională a furnizat informaŃii bibliografice 
pentru acreditările diferitelor secŃii ale facultăŃilor UniversităŃii; totodată, a continuat editarea 
buletinului bibliografic, cu apariŃie trimestrială, buletin ce apare în mod constant din anul 1967. 
Serviciul a fost implicat, de asemenea, în activităŃi de prezentare a bibliotecii şi a serviciilor 
acestora pentru studenŃii anului I de la facultăŃile din cadrul UniversităŃii.     

În cadrul serviciului periodice, s-au completat la raft toate colecŃiile cu numerele nou 
intrate în gestiune şi a fost completată colecŃia de STAS-uri. S-au inventariat 1332 de volume 
periodice, reprezentând 30000 de exemplare care au fost inventariate şi informatizate. Au fost 
cotate 70 de titluri noi şi au fost actualizate, modificate şi completate lunar 4700 de volume. 
Serviciul a participat la inventarierea şi organizarea unei părŃi a depozitului periodice Teologie.  
  S-au luat măsuri în vederea recuperării cărŃilor care au depăşit termenul legal de 
împrumut prin atenŃionarea utilizatorilor. 

Nu în cele din urmă, serviciile din cadrul Bibliotecii au participat la sesiunile 
conferinŃelor NaŃionale ABR, păstrând o legătură permanentă cu colegii din celelalte biblioteci 
universitare. 

 
 

EDITURA UNIVERSITARIA 
 
 

 În cei 17 ani de funcŃionare, Editura Universitaria, ca departament specializat al 
universităŃii, a participat la procesul de instruire a studenŃilor şi de sprijinire a cercetării 
ştiinŃifice din Universitatea din Craiova, prin tipărirea a peste 3000 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. Astfel, în acest an, au tipărit în cadrul 
editurii noastre 54 autori din alte centre universitare sau din preuniversitar. 
 În acest an, până la data de 20 octombrie 2009, la Editura Universitaria au fost tipărite 
peste 460 de lucrări, din care: 
 - lucrări ştiinŃifice şi cursuri universitare cu ISBN  330 de titluri, 
 - reviste, anale       62 de titluri, 
 - alte lucrări (cursuri universitare, broşuri, etc.)  70 de titluri. 
 Valoric, în acest an, până la data de  20.10.2009, s-a realizat o producŃie de  429.062 lei 
cu TVA. Cheltuielile aferente producŃiei realizate sunt de  384 679 lei, rezultând un profit de  44 
383 lei. 
 Editura are un nou Regulament de organizare şi funcŃionare prin care se stabilesc 
misiunea editurii, structura organizatorică, colegiul editorial. Prin regulament se stabileşte şi 
metodologia de lucru privitoare la:  cărŃile apărute în editură, materialele didactice produse 
pentru uzul studenŃilor (cursuri tipărite fără ISBN) suportate din fondurile universităŃii, Analele 
UniversităŃii din Craiova sau alte publicaŃii cu caracter periodic. 
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 În acest an s-a înfiinŃat Registrul de evidenŃă a lucrărilor depuse de autori în vederea 
tipăririi , unde sunt înregistrate comenzile autorilor în ordinea depunerii acestora la tipografie, 
aceasta fiind şi ordinea de tipărire a lucrărilor. 
 În prezent, se află în lucru site-ul editurii, ce va fi finalizat până la data de 15 noiembrie 
2009, site care va cuprinde istoricul editurii, regulamentul de organizare şi funcŃionare al editurii, 
titlurile şi copertele lucrărilor cu ISBN apărute, datele de contact ale editurii precum şi alte 
elemente de interes pentru autorii ce doresc să colaboreze cu Editura Universitaria. 

 
 
 

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 dezvol-
tarea 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 consis-
tentă 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. 
• FinanŃări de terŃă parte, în principal prin accesarea fondurilor structurale. 
• 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. 
• Respectarea principiului „fit for purpose”. 
• 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 Inovării, 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, 
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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, autoevaluare şi 
evaluare colegială şi de terŃă parte. 
 
 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. 

• 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 universi-

tar. 
 
 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. 

• MenŃinerea poziŃiei de top în clasamentul celor mai bune universităŃi din România şi 
obŃinerea calificativului de „grad de încredere ridicat” din partea ARACIS. 

• 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 public şi 
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. 

• Dezvoltarea infrastructurii cu caracter special, cu focalizare pe spaŃiile de cazare 
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 

•••• ObŃinerea calificativului „grad de încredere ridicat” din partea ARACIS (participare 
la realizarea Raportului de Autoevaluare InstituŃională şi elaborarea părŃii C a 
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acestuia); 
•••• Dezvoltarea de acŃiuni de auditare a modului în care facultăŃile răspund cerinŃelor 

mediului social, economic şi cultural. 
•••• 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 naŃionale şi internaŃionale în domeniul managemen-

tului calităŃii (MATRA-Q, alături de ARACIS, TEMPUS, POS-DRU); 
 

 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. Acest efort este cu atât mai 
remarcabil cu cât valoare banului este din ce în ce mai mare în actualul climat economico-
financiar. 
 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 şi la trecerea de la un sistem sporadic tip „hei-rup” la unul constant şi riguros, 
permanent generator de valoare adăugată. 

 

VII. IMAGINEA UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 

 
 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. 
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VIII. CENTRUL DE FORMARE COMPLEMENTAR Ă 

 Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio–Economic şi Cultural, 
(DFC-MESC) monitorizează activităŃile de formare continuă la nivel de universitate, în 
colaborare cu toate facultăŃile, în vederea promovării unor programe de formare care să 
răspundă la una dintre problemele actuale ale societăŃii civile – necesitatea formării pe piaŃa 
muncii a persoanelor care doresc să-şi găsească un loc de muncă sau doresc să-şi lărgească 
spectrul de cunoştinŃe cu noutăŃi din domenii complementare.  
 La baza DFC-MESC stă o activitate interdisciplinar ă susŃinută de cadre didactice de 
la diferite facultăŃi din cadrul UniversităŃii din Craiova .  
 Complementaritatea trainerilor în susŃinerea cursurilor de formare 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 de mediul socio-economic, dar şi disponibilitatea de a 
particulariza serviciile la solicitările ulterioare ale potenŃialilor beneficiari. 
  DFC-MESC creează cadrul corespunzător realizării stagiilor de practică pentru 
studenŃi/masteranzi, conform legislaŃiei în vigoare.  

 În anul universitar 2008-2009, având în vedere dezvoltarea formării continue în UE şi 
promovarea acestui tip de activitate la nivelul României, Universitatea din Craiova a parcurs 
următoarele etape: 
 - Centrul de Formare Complementară (CFC) din cadrul universităŃii a fost transformat în 
Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio–Economic şi Cultural (DFC-
MESC). Activitatea DFC-MESC este coordonată de Consiliul DFC-MESC,  prezidat de un Director  
şi se subordonează Prorectorului care răspunde de Studii universitare (licenŃă, masterat, doctorat), 
PerfecŃionare şi studii postuniversitare. 

- Constituirea Consiliului DFC-MESC, care este format din: Directorul DFC-MESC, câte un 
reprezentant al fiecărei facultăŃi şi Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP).  

- Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a DFC-MESC. 
- Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea practicii studenŃilor/ 

masteranzilor. (În Universitatea din Craiova, Practica studenŃilor/masteranzilor se desfăşoară, 
începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2008-2009, conform Legii  258/2007 şi 
Ordinului nr. 3955 din 09/05/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor 
de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenŃă şi de masterat şi a  ConvenŃiei-
cadru privind efectuarea stagiului de practică). 

- Promovarea stagiilor personalizate în vederea realizării proiectelor de licenŃă şi a 
proiectelor de disertaŃie cu teme propuse din/în colaborare cu mediul socio-economic şi cultural. 

- Universitatea din Craiova a semnat ConvenŃii de colaborare cu mai mulŃi agenŃi 
economici (Dacia Groupe Renault, Pirelli Tyres Romania, Renault Technologie Roumanie etc.) 
pentru stagii de practică personalizate şi pentru stagii de proiecte de diplomă/disertaŃie, având la 
bază principalele domenii şi specializări. După încheierea stagiilor pentru întocmirea proiectelor 
de diplomă/disertaŃie, peste 80% dintre absolvenŃi au fost 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.). De asemenea Pirelli Tyres Romania a acordat burse pentru studenŃii merituoşi de 
la 9 facultăŃi din cadrul universităŃii. 
 - DFC-MESC organizează  module de formare pentru personalul agenŃilor economici. 
(Renault Technologie Roumanie, Pirelli Tyres Romania, Dacia Groupe Renault ş.a.)  

  - S-au organizat întâlniri cu reprezentanŃii agenŃilor economici în vederea dezvoltării 
parteneriatului cu mediul socio-economic pentru adaptarea ofertei educaŃionale din universitate 
la specificul pieŃei muncii. 
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IX. CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONAL Ă  
(CCOP) 

 
 Prin activitatea desfăşurată în anul universitar 2008-2009, având ca fundamentare 
teoretică planul operaŃional, Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională şi-a atins scopul şi 
obiectivele propuse în cadrul planului, atât din punct de vedere al indicilor calitativi, cât şi 
cantitativi. Principalele activităŃi ale centrului în universitar 2008-2009 au fost: 
 a) Promovarea ofertei educaŃionale a UniversităŃii din Craiova - adresată elevilor din anii 
terminali ai învăŃământului preuniversitar, precum şi altor categorii de potenŃiali beneficiari. În 
acest scop, au fost elaborate materiale informative privind oferta educaŃională universitară şi 
postuniversitară (Ghidul candidatului, pliante, afişe, prezentări prin mijloace IT, reflectare în 
mass-media). Demersul de promovare intitulat Caravana ÎnvăŃământului Oltean 2009 a fost 
realizat printr-o serie de acŃiuni de: 

- prezentare a 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 limitrofe; 
- 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 (condiŃii de admitere, metodologie etc.). 

 În vederea unei informări unitare, CCOP a furnizat informaŃiile necesare privind 
admiterea şi a acordat servicii de consiliere individuală şi de grup, pe toată perioada 
premergătoare admiterii şi în timpul acesteia. Au fost editate şi distribuite materiale informative 
destinate 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 Oltean 2009 s-au editat şi distribuit un număr de 4 500 de broşuri 
Ghidul candidatului 2009, 100 de afişe, au fost vizitate 80 de licee din judeŃ şi din judeŃele 
limitrofe – Gorj, MehedinŃi, Olt, Vâlcea. 
 Campania de promovare, realizată în colaborare cu ConvenŃia OrganizaŃiilor StudenŃeşti 
s-a adresat liceelor din judeŃ şi din judeŃele limitrofe, 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 şi prezentarea ofertei educaŃionale direct şi nemijlocit 
beneficiarilor, adică fiecărei clase de elevi, asociate fiind discuŃii şi explicaŃii pe marginea 
posibilităŃilor de orientare şcolară şi a exigenŃelor impuse de tematica admiterii, în funcŃie de 
specializările la care s-ar preta profilul respectivei clase de elevi; 
 - aplicarea unui chestionar tuturor elevilor cu privire la opŃiunea elevilor după terminarea 
studiilor liceale, respectiv folosirea rezultatelor studiului pentru actualizarea permanentă a ofertei 
educaŃionale în funcŃie de necesitatea reală a potenŃialilor beneficiari; 
 - participarea în cadrul unor emisiuni la posturi de televiziune şi radio locale 
(TeleUniversitatea, Oltenia TV, Radio Oltenia ş.a) în vederea promovării şi prezentării ofertei 
educaŃionale şi a condiŃiilor de admitere la cele 16 facultăŃi ale UniversităŃii din Craiova. 
 Proiectul Caravana ÎnvăŃământului Oltean 2009 a fost urmat de un alt proiect, Zilele 
PorŃilor Deschise-2009, având ca scop sensibilizarea şi sporirea gradului de informare în rândul 
tinerilor viitori studenŃi, cu privire la informaŃii legate de alegerea rutei profesionale, programele 
de studii existente la nivel de universitate. Beneficiarii proiectului au fost 10 000 de elevi 
potenŃiali candidaŃi, studenŃi şi absolvenŃii UniversităŃii din Craiova, persoane interesate în 
educaŃia permanentă, cât şi alte 30 000 de persoane – corp profesoral (diriginŃi, consilieri şcolari 
psihopedagogi, reprezentanŃi de la cele 16 facultăŃi ale UniversităŃii (cadre didactice şi studenŃi). 
Aceştia au manifestat un deosebit interes pentru oferta educaŃională a UniversităŃii din Craiova, 
evenimentul având ca invitat special pe ministrul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, doamna 
Ecaterina Andronescu. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile 29-30 mai 2009, în 
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incinta FacultăŃii de Agricultură a UniversităŃii din Craiova şi a constat în prezentarea celor peste 
64 de domenii, respectiv 106 specializări, în contextul curriculumului universitar şi al sistemelor 
de credite transferabile pentru cele 16 facultăŃi ale universităŃii, fiecare având la dispoziŃie câte 
un info-point. Ca material informativ, s-au distribuit gratuit participanŃilor peste 3 000 de broşuri 
Admiterea 2009. Mediatizarea proiectului s-a realizat prin: afişe A3, pixuri serigrafiate, tricouri, 
broşuri, mape de prezentare, spoturi publicitare difuzate pe posturile de televiziune locale, 
articole apărute în mass-media locală şi publicaŃii de opinie şi cultură ale universităŃii, banere. 
 Pentru a veni în întâmpinarea nevoii studenŃilor de a participa direct la diferite cursuri 
corespunzătoare opŃiunilor acestora, s-a derulat proiectul Student pentru o zi. Acesta s-a desfăşu-
rat în perioada 1-5 iunie 2009, la sediul fiecărei facultăŃi, unde elevilor li s-a răspuns la întrebări 
legate de: admiterea la facultatea aleasă; actele necesare înscrierii; numărul de locuri la buget şi 
la taxă; domeniile, specializările; taxele de înscriere şi taxele de studiu; disciplinele studiate; 
posibilităŃi de angajare după absolvire; universităŃi din străinătate partenere şi bursele alocate 
celor care optează pentru a studia în străinătate; campusurile în care vor fi cazaŃi. 
 b) Asigurarea unei relaŃii directe între absolvent şi piaŃa muncii 
 AbsolvenŃilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă, Centrul de Consiliere şi Orientare 
Profesională le-a asigurat consilierea în vederea contactării unui angajator; asistarea în 
conceperea de C.V.-uri şi scrisori de intenŃie motivate; recrutarea şi selecŃia celor doritori să se 
pregătească/informeze în vederea participării 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 şi de 
adaptare la statutul şi rolul lor în organizaŃii, la o mai bună alegere/modificare a rutei 
profesionale, la facilitarea contactului cu mediul economic de afaceri. 
 Din dorinŃa UniversităŃii din Craiova de a reactualiza permanent oferta educaŃională în 
raport cu cerinŃele pieŃei muncii, Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională a realizat un 
Studiu privind angajabilitatea absolvenŃilor  universităŃii. 
 c) Acordarea de servicii de consiliere educaŃională 
 StudenŃii facultăŃilor UniversităŃii din Craiova au primit informaŃii şi consultaŃii necesare 
pentru 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 a burselor, 
bibliotecile existente, modalităŃile de cazare, orientarea spre O.N.G.-uri în vederea desfăşurării 
de activităŃi de voluntariat şi colaborare. 
 d) Acordarea de servicii de consiliere şi orientare în carieră 
 În cadrul CCOP s-au acordat servicii de consiliere, asistenŃă psihologică, sprijin meto-
dologic şi pedagogic privind: autocunoaşterea, autoevaluarea, evaluarea psihologică pertinentă. 
 Prin folosirea bateriei de teste psihologice CAS, care face posibil un nivel superior al 
activităŃii de psihodiagnoză, s-a realizat şi o eficientizare a activităŃii de consiliere, prin utilizarea 
de strategii coroborate, conform standardelor naŃionale în materie. S-a urmărit evaluarea psiholo-
gică individuală 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 să crească şansele de 
inserŃie pe piaŃa muncii şi de adaptare la statutul şi rolul lor în organizaŃie, 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 armonizare a profilului postului cu profilul psihologic al 
candidatului, precum şi ierarhizarea candidaŃilor pe un post în funcŃie de gradul de compatibi-
litate cu cerinŃele postului. 
 De consiliere au beneficiat şi elevii claselor de liceu terminale prin parteneriatele 
încheiate de CCOP cu licee din judeŃul Dolj. În acest scop, s-au organizat mese rotunde menite 
să evidenŃieze oportunităŃile de studii, adresate elevilor de liceu, profesorilor, diriginŃilor. 
 e) Facilitarea contactului angajatorilor cu studenŃii şi absolvenŃii şi oferirea de servicii 
gândite astfel încât să anticipeze cerinŃele acestora. Pentru firmele angajatoare CCOP a oferit 
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acces la baza de date a studenŃilor şi absolvenŃilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă. În acest 
scop s-au organizat acŃiuni tematice diverse: Bursa locurilor de muncă (2009) – proiect ce s-a 
desfăşurat în parteneriat cu AJOFM; prezentări de firme; buletinul locurilor vacante; workshops-
uri în cadrul cărora au fost prezentate diferite cariere; bibliotecă informativă; emisiuni de 
informare la postul de televiziune al UniversităŃii. 
 f) Organizarea unor sesiuni de training cu participarea liberă a studenŃilor, indiferent de 
facultate, an de studiu sau formă de învăŃământ. În acest sens, Centrul de Consiliere şi Orientare 
Profesională a livrat acestora trainingurile de Comunicare şi relaŃii interpersonale şi Dezvoltarea 
abilităŃilor de lucru în echipă. Un alt training organizat de CCOP a fost Paşi spre o carieră de 
succes, training ce a oferit informaŃii legate de luarea deciziei în carieră şi planificarea căutării de 
joburi, autocunoaştere, promovare personală, pregătirea pentru interviul de angajare, interviul 
propriu-zis, componenta instrumentală necesară promovării personale (Curriculum Vitae, 
scrisoare de intenŃie, motivaŃie). 
 g) Conceperea, editarea şi distribuirea unor publicaŃii 
 O importanŃă deosebită a fost acordată de CCOP situaŃiei studenŃilor în raport cu piaŃa 
muncii. Pentru a suplini lipsurile din acest domeniu, CCOP a editat diferite materiale legate de 
acest domeniu, distribuind şi în acest an gratuit studenŃilor şi absolvenŃilor Ghidul Carierei. 
 Pentru manifestările destinate promovării ofertei educaŃionale, în cadrul proiectului 
Caravana ÎnvăŃământului Oltean 2009, s-a editat şi distribuit broşura Ghidul candidatului 2009, 
iar în cadrul proiectului Zilele PorŃilor Deschise, a fost editată şi distribuită gratuit broşura 
Admiterea 2009. 
 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 
2009. 
 În scopul optimizării relaŃiei de comunicare dintre cadrele didactice şi studenŃii Universi-
tăŃii din Craiova, dorind să încurajeze creativitatea şi libertatea de exprimare a acestora, condu-
cerea UniversităŃii din Craiova, prin CCOP, a editat şi distribuit gratuit mediului universitar 
publicaŃia ActualităŃi universitare. 
 

X. CENTRUL DE INFORMATIC Ă ŞI COMUNICA łII (CIC) 
 

 Personalul CIC a îndeplinit 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 CIC şi a 
serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul; 
 - asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice şi de 
proiectare a site-ului Internet al UniversităŃii; 
 - actualizarea informaŃiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor furnizate de 
Rectorat, alte departamente şi servicii; 
 - asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate facultăŃilor şi departamentelor din 
Universitate, pentru dezvoltarea şi întreŃinerea funcŃională a reŃelelor din dotarea acestora; 
 - asigurarea sprijinului necesar cadrelor didactice şi studenŃilor în vederea utilizării 
calculatoarelor şi a serviciilor de internet; 
 - proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreŃinerea aplicaŃiilor pentru 
gestionarea bazelor de date educaŃionale şi administrative din mediul academic; 
 Activitatea depusă pentru îndeplinirea acestor obiective este detaliată în cele ce urmează. 
 S-a dezvoltat aplicaŃia ,,EvidenŃa StudenŃilor”, în conformitate cu formele de organizare – 
vechi (forma lungă) şi actualele cicluri de învăŃământ (licenŃă, master, doctorat). 
 Documentele de lucru pentru activitatea academică a secretariatelor facultăŃilor sunt 
editate electronic, începând cu cataloage, foi matricole şi diplome, până la suplimentul de 
diplomă, preluându-se datele direct din ,,EvidenŃa StudenŃilor”, adaptându-se continuu în confor-
mitate cu noile reglementări. 
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 S-a elaborat un modul ce oferă o alternativă pentru tipărirea registrului matricol cu date 
extrase din baza de date EvidStud. 
 La cererea serviciilor de eliberare de diplome şi certificate de studii au fost realizate 
documente specifice, care la tipărire obŃin informaŃiile prin interogarea bazei de date de evidenŃa 
studenŃilor, eliminând erorile de operare umană şi mărind viteza de execuŃie a documentelor. 
 S-a întreŃinut şi dezvoltat aplicaŃia ,,Taxe” 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. AplicaŃia deserveşte activitatea 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 a secretariatelor (permite 
identificarea optimă şi în timp real a studenŃilor debitori). Astfel este eliminată vehicularea 
inutilă a documentelor de plată cât şi redundanŃa în urmărirea acestora. Avantajul tehnicii 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 realizat un modul care să emită facturi proformă on-line pentru plata taxelor de 
şcolaritate la bănci, implementând identificarea plăŃii prin cod de bare. Aceste facturi vor putea fi 
tipărite de studenŃi, on-line, printr-un modul din aplicaŃia web destinată studenŃilor, accesibilă 
din pagina web a universităŃii. Facturile pot fi plătite la BRD prin sistemul ROBO şi/sau 
Casierie. Datele furnizate de BRD sunt integrate în aplicaŃia TAXE şi prelucrate din punct de 
vedere contabil. Modulul eficientizează încasarea taxelor în perioadele aglomerate. 
 Dezvoltarea şi întreŃinerea permanentă a paginii WEB, ce beneficiază de o grafică 
adecvată şi de folosirea metodelor moderne de proiectare, contribuie la promovarea UniversităŃii 
din Craiova în lumea largă. 
 Aplicarea modelului client-server a permis realizarea şi întreŃinerea unui 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 a fost dezvoltată interfaŃa WEB ce permite administrarea site-ului 
în mod direct de către personalul departamentelor implicate în furnizarea informaŃiilor 
(Cercetare, Doctorate, RelaŃii InternaŃionale). 
 S-au proiectat pagini web pentru programe POSDRU – Burse doctorale - ,,Investeşte în 
oameni”, pentru Departamentul de Formare Continuă şi Legătura cu Mediul Socio-Economic şi 
Cultural (DFC-MESC), pentru facultatea de Horticultură, Analele universităŃii (Seria Istorie, 
Seria Filosofie, Seria Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, 
Ingineria mediului), reviste (Revista de ŞtiinŃe Politice, Revista Universitară de Sociologie, 
Revista Forum Geografic), conferinŃe (Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Horticultură). 
 S-a susŃinut activitatea de cercetare prin realizarea, găzduirea şi întreŃinerea site-urilor 
dedicate diverselor proiecte. 
 AplicaŃia de gestionare financiar-contabil a burselor şi abonamentelor oferite studenŃilor a 
fost întreŃinută şi dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului beneficiar, asigurând simultan 
şi relaŃia cu băncile. 
 La solicitarea proiectanŃilor aplicaŃiei contabile PROSYS, s-a oferit o soluŃie de 
comunicare criptată şi s-a configurat un server utilizat la serviciul Contabilitate, încât să asigure 
securizarea accesului prin Internet la aplicaŃie. 
 S-au structurat, prelucrat, redactat şi postat pe site documentele necesare evaluării 
ARACIS. 
 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 întreŃinut infrastructura nodului internet al clădirii, 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. 
 CIC a participat activ la sesiunea de admitere 2009, prin furnizarea şi utilizarea aplicaŃiei 
,,Admitere” care preia datele referitoare la candidaŃii înscrişi, le procesează, oferind listele 
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admişilor în funcŃie de medie, criterii de departajare, opŃiuni şi celelalte tipuri de rapoarte 
specifice. CandidaŃii admişi, cu nume şi CNP, pot fi preluaŃi ulterior în baza de date EvidenŃa 
StudenŃilor, pentru fiecare domeniu de licenŃă. A fost utilizat şi modulul implementat în aplicaŃia 
EvStud, specific concursurilor de ADMITERE, cu preluare directă a candidaŃilor admişi. 
 

EXTINDEREA RE łELEI INFORMATICE A UNIVERSIT ĂłII 
 

 În cursul anului 2009, au fost efectuate lucrări de extindere a reŃelei informatice, cele mai 
importante fiind următoarele: 
 a) Instalarea unui tronson de fibră optică pentru conectarea directă a corpului BB din 
campusul ,,Mecanică” la nodul de comunicaŃie existent pe platformă; în consecinŃă, serverul 
propriu instalat ameliorează simŃitor lăŃimea de bandă (viteza de navigare) pusă la dispoziŃia 
utilizatorilor şi creşte considerabil calitatea semnalului în locaŃia facultăŃii de Mecanică. 
 b) ExecuŃia structurii informatice pentru biblioteca, sala de lectură şi depozitul de carte 
din căminul 13, situat pe platforma FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport. 
 c) Conectarea unui Cămin al Centrului Universitar din Drobeta Turnu-Severin la reŃeaua 
informatică a liceului ,,Domnul Tudor”. 
 d) Realizarea unor reŃele locale Wireless pentru: 

- Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane (40 terminale PC) 
- Corpul BB din campusul ,,Mecanică” (55 plăci reŃea wireless) 
- Biblioteca Centrală a UniversităŃii (două terminale PC) 
e) ExecuŃia structurii informatice de la Grădina Botanică (12 terminale PC). 

 În baza solicitărilor exprimate de utilizatori, au fost efectuate lucrări de mentenanŃă: 
depanare, migrare conexiuni, reamplasarea unor trasee existente, reconfigurări structurale. 
Lucrări de mentenanŃă au fost executate nu numai asupra cablării structurate, ci şi a perifericelor 
sau a sistemelor care se folosesc de aceasta: servere, imprimante de reŃea, sisteme de operare şi 
de partajare a resurselor. S-a acordat asistenŃă software şi hardware pentru toate sistemele şi s-au 
oferit soluŃii tehnice pentru alegerea perifericelor şi a consumabilelor asociate tehnicii de calcul 
existente. 
 Au fost întocmite proiecte detaliate (amplasare, configurare, argumentaŃie tehnico-
economică) pentru următoarele lucrări: 

- structura reŃelei metropolitane proprii a UniversităŃii din Craiova, ce urmează să preia 
sarcinile funcŃionale îndeplinite în prezent de tronsoanele de fibră optică puse la 
dispoziŃie de S.C. Romtelecom S.A. 

- schema de conectare separată, cu fibră optică, a clădirii BB şi a căminelor 8, 9 din 
campusul ,,Mecanică” 

- reconfigurarea reŃelei LAN a Grădinii Botanice, pentru un număr extins de 
calculatoare. 

 Alte patru proiecte se află în derulare, principalii beneficiari vizaŃi fiind: Căminul 10, 
Facultatea de Mecanică, Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane, Facultatea de Agricultură. 
 Conform datelor comunicate anual Comisiei NaŃionale de Statistică, evoluŃia parcului IT 
(staŃii de lucru şi calculatoare) este aceea din tabelul de mai jos: 
 

Anul  Nr. calculatoare StudenŃi Cadre didactice 
2004 1695 612 286 
2005 1755 612 315 
2006 2055 712 515 
2007 1935 1024 445 
2008 2168 1356 486 
2009 2412 1850 502 

 

 În domeniul comunicaŃiilor, strategia pe termen lung, la nivelul instituŃiei, are în vedere 
utilizarea tehnologiei VOIP, pentru reducerea costurilor serviciilor de telefonie. O structură 
proprie de fibră optică ar permite migrarea rapidă către diverşi operatori de servicii telefonice, în 
funcŃie de valoarea tarifelor practicate de aceştia. 
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XI. STAłIUNI DIDACTICE 

 
STAłIUNEA DIDACTIC Ă BANU MĂRĂCINE 

 
StaŃiunea Didactică Banu Mărăcine este subunitate economică, fără personalitate juridică, 

în subordinea UniversităŃii din Craiova, şi funcŃionează conform HG 123/04.04.1993 modificată 
şi completată, având ca obiect de activitate instruirea practică a studenŃilor, desfăşurarea 
activităŃii de cercetare de către cadrele didactice şi studenŃi, producerea de seminŃe şi material 
săditor, industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale. 

Prin HG 2066/2004, Universitatea din Craiova a primit în administrare pentru StaŃiunea 
Didactică Banu Mărăcine 1024,78 ha teren agricol, din care 340,25 ha  la Tâmbureşti şi  684,53 
ha pe teritoriul comunei Cârcea. 

Marea problemă cu care ne-am confruntat în acest an, a fost litigiul existent asupra 
terenului pe care îl administrăm pe raza comunei Cârcea, unde, deşi există un proces pe rol în 
cadrul Judecătoriei Craiova, primăriile au emis titluri de proprietate asupra unor suprafeŃe, lucru 
constatat de noi cu ocazia efectuării cererii de sprijin pe unitatea de suprafaŃă la APIA Dolj 
(supradeclararea unor blocuri fizice). 

Datorită situaŃiei mai sus menŃionate, nu putem obŃine autorizaŃie de plantare pentru 
înfiinŃarea celor 10 ha de viŃă-de-vie planificate a se înfiinŃa în acest an. 

La data la care se face analiza, unitatea nu are angajate credite bugetare, veniturile 
încasate fiind de  823 858 lei, clienŃii de încasat  84 897 lei, iar furnizorii de 139 289 lei. 

La cultura mare, în anul agricol 2008-2009 au fost înfiinŃate următoarele culturi :  
 

Cultura SuprafaŃa (ha) ProducŃie medie  
(kg/ ha) 

Grâu 126 2500 
Orzoaică 120 2000 
Ovăz 80 1000 

 
În sectorul viticol producŃia medie de struguri a fost de 4000 kg/ ha, aceasta fiind 

diminuată datorită gradului de îmbătrânire a plantaŃiei. 
 În acest sector StaŃiunea Didactică Banu Mărăcine este partener trei într-un contract de 
cercetare cu titlul Determinarea capacităŃii de adaptare ecologica in diferite areale de cultura a 
noi genotipuri de vita  de vie in curs de omologare si brevetare, având în curs de omologare 
soiul de struguri pentru masă ,,Oltean,,, precum şi studiul unui nr. de 10 elite clonă, în vederea 
omologării (daca vom avea finanŃare !). 
 Există un fond de germoplasmă foarte valoros, cu peste 50 de soiuri româneşti, străine şi 
nou create, acestea urmând a fi studiate în condiŃiile pedoclimatice  din sudul Ńării. 

În sectorul pomicol, la prun s-a obŃinut o producŃie medie de 4 000 kg/ha, valorificându-
se întreaga producŃie, iar la măr 2000 kg/ha, producŃia fiind dusă în cramă, în vederea distilării. 

Până la această dată s-au înfiinŃat 100 ha de rapiŃă şi 100 ha grâu, în continuare 
efectuându-se  arăturile de toamnă. 

 

STAłIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOL Ă CARACAL 

 
 StaŃiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal, unitate de cercetare dezvoltare, 
funcŃionând fără personalitate juridică în subordinea UniversităŃii din Craiova, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 2155/2004. în anul 2009 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; dezvoltarea tehnologică; producerea, multiplicarea şi 
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comercializarea de seminŃe, material săditor şi alte produse specifice profilului de activitate; 
transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruire profesională etc. 
 Şi în anul 2009, SCDA Caracal şi-a desfăşurat activitatea în asociere cu S.C.T. Dancor 
Romconstruct SRL Bucureşti în conformitate cu prevederile Contractului de asociere 
nr.2235/01.10.2004, pe o suprafaŃă de 2483 ha teren arabil, cultivat cu cereale şi plante tehnice 
pentru producerea de sămânŃă şi consum. 
 Activitatea desfăşurată în cadrul celor două sectoare se prezintă, astfel: 
 Sectorul de cercetare 
 În acest an, activitatea sectorului de cercetare s-a desfăşurat pe o suprafaŃă de 171 ha. 
 O bună parte din suprafaŃă a fost destinată activităŃii de cercetare care a constat în 
următoarele: 
 
 1. Proiect MAKIS intitulat: „Dezvoltarea unei agriculturi comerciale şi eficiente în 
condiŃiile utilizării durabile a resurselor pedoclimatice din zona de Sud-Est a Olteniei”. 
      Valoarea proiectului   192.000 Euro 
 
 2. Parteneri la proiectul MAKIS împreună cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
ProtecŃia Plantelor, intitulat: „Sistemul de agricultură alternativă pe bază de mulci vegetal 
bioactiv format din culturi verzi - SAMBA”. 
      Valoare  63.000 Euro (SCDA Caracal) 
 
 3. Proiect sectorial 2.1.1./2006 intitulat: „Stabilirea unui sortiment de hibrizi şi soiuri de 
plante tehnice, leguminoase şi plante furajere, adaptaŃi la diferite zone de cultură, rezistenŃi la 
factorii de stres”. 
      Valoare  13.000 RON 
 
 4. Contract de cercetare internaŃională, pentru testarea noilor creaŃii de porumb modificat 
genetic, cu Laboratorul EUROFINS GAB – Germania. 
 

      Valoare 20.000 Euro 
 
 5. Contract de cercetare internaŃională privind evaluarea germinaŃiei în timp la sămânŃa 
de grâu, orz şi orzoaică de primăvară – Laboratorul EUROFINS GAB – Germania. 
 

      Valoare  8.000 Euro 
 
 6. Contract de cercetare cu firma PIONEER privind testarea noilor creaŃii de porumb şi 
floarea-soarelui. 
      Valoare 33.000 RON 
 
 7. Contract de cercetare pentru testarea genotipurilor de rapiŃă în microculturi. Firme: 
Monsanto, Sumitagro. 
      Valoare: 3.400 Euro 
 
 8. Contract de cercetare cu firmele: Monsanto, KWS şi Limagrain, privind testarea noilor 
creaŃii de floarea-soarelui. 
      Valoare  6.000 Euro 
 
 9. Contract de cercetare cu firmele KWS şi Limagrain, privind testarea noilor creaŃii la 
porumb, în condiŃii de irigat şi neirigat. 
      Valoare  21.000 Euro 
 
 10. Organizarea de vitrine demonstrative pentru firmele Bayer şi Agricover. 
       

      Valoare 20.000 RON 
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 11. Contract de cercetare internaŃională, privind testarea unor pesticide la cultura 
cartofului şi porumbului cu Laboratorul EUROFINS GAB Germania. 
      

      Valoare  9.000 Euro 
 
 12. Contract de cercetare cu firma KWS privind compatibilitatea formelor parentale de 
porumb. 
      Valoare  3.200 RON 
  
 13. În câmpul de cercetare au fost înfiinŃate loturi demonstrative la culturile grâu, orz, 
triticale, rapiŃă, porumb şi floarea-soarelui, unde au fost testate 283 soiuri şi hibrizi. 
   

      Valoare  8.000 Euro 
 
 TOTAL VALOARE contracte (330.400 Euro + 69.200 RON) = ≈  1.480.000 RON 

 De asemenea, în cadrul sectorului s-a produs sămânŃă de grâu din categorii biologice 
superioare pe o suprafaŃă de 78 ha, rezultând o cantitate de 150 tone sămânŃă condiŃionată. 
 RapiŃa a fost semănată pe o suprafaŃă de 33 ha, cu o producŃie totală de 72 tone. ProducŃia 
totală de porumb boabe de pe suprafaŃa de 35 ha a fost de 200 tone, iar la floarea-soarelui de pe 
suprafaŃa de 22 ha, au rezultat 70 tone. 
 Valoarea totală a producŃiei se ridică la 270.000 RON. 
 
 Sectorul de dezvoltare 
 
 În anul 2009 în cadrul sectorului de dezvoltare au fost realizate următoarele culturi: 
 

Cultura SuprafaŃa (ha) ProducŃia realizată 
(kg/ha) 

Cantitate totală 
(kg) 

Grâu sămânŃă 903 3.397 3.067.480 
Orz sămânŃă 70 4.119 288.300 
RapiŃă consum 933 2.628 2.451.900 
Floarea-soarelui consum 147 2.915 428.540 
Porumb consum 254 6.976 1.771.900 
Porumb sămânŃă 50 3.885 194.240 kg ştiuleŃi 
Orzoaică primăvară 51 1.600 81.600 
Mei sămânŃă 17 2.175 36.980 

 
 La data analizei au fost valorificate producŃiile obŃinute la culturile: rapiŃă, floarea-
soarelui, porumb consum şi s-au vândut 1.730 tone grâu sămânŃă şi 142 tone orz sămânŃă. 
 La sfârşitul anului se estimează venituri totale de 8.250.000 lei, cheltuielile aferente  
7.000.000 lei şi un profit de 1.250.000 lei. 
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ALUMNI 

 
 

 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 2009 să-şi exercite şi să-şi diversifice 
rolurile fundamentale – de a sprijini comunicarea şi colaborarea între absolvenŃii UniversităŃii 
craiovene şi membrii Corpului Academic al UniversităŃii, respectiv între Universitate şi mediul 
economico-social. 
 1. Programele şi evenimentele anului 2009 în activitatea AsociaŃiei au fost următoarele: 
AcŃiuni de suport ale eforturilor 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; printre altele, AsociaŃia a facilitat organizarea a 
două cursuri post-universitare la Facultatea de Automatică, în perioada 15 martie – 15 iunie 
2009, beneficiar fiind Ford România SA; 
 - participarea la organizarea zilelor facultăŃilor şi a festivităŃilor de decernare a 
diplomelor tinerilor absolvenŃi; 
 - organizarea întâlnirilor aniversare de promoŃie; 
 - participarea la realizarea revistei UniversităŃii. 
 2. AcŃiuni de suport pentru organizarea în Universitate a unor simpozioane sau workshop-
uri dedicate. În cadrul acestora, pe durata de maxim o săptămână au fost organizate prezentări, 
de către specialişti din industrie sau Universitate, urmând apoi discuŃii pe grupuri. Temele au 
avut caracter de noutate, fiind legate, de exemplu, de asimilarea unor tehnologii noi sau 
dezvoltarea aptitudinilor de programare în cadrul unor noi grupuri Ńintă (în general tineri, 
studenŃi sau chiar elevi). 
 3. AcŃiuni colective în cadrul grupului CRONO_CAT, al ONG-urilor active din regiunea 
Oltenia. Dintre acestea menŃionăm: 
 - Difuzarea lunară prin poşta electronică a Catalogului Surselor de FinanŃare editat de 
către ADR. 
 - Participarea la al doilea modul de formare ,,Metode şi instrumente de educaŃie non-
formală”, co-finanŃat de Comisia Europeană prin programul ,,Tineret în acŃiune”, care s-a 
desfăşurat la DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Dolj în perioada 3-5 aprilie 2009. 
 - Stabilirea unor contacte în vederea desfăşurării unor acŃiuni viitoare în programul 
Gruntvig – Lifelong Learning Partnership (scopul acestui program este de a permite dezvoltarea 
şi ridicarea nivelului de participare al adulŃilor, membri ai diferitelor comunităŃi, în cadrul 
diverselor forme de învăŃare formală, non-formală şi informală). În perioada imediat următoare, 
se vor întreprinde, cu sprijinul unor ONG-uri active, o serie de acŃiuni având ca scop promovarea 
schimbului de idei între studenŃi şi elitele intelectuale/personalităŃi recunoscute (inclusiv 
absolvenŃi ai UniversităŃii din Craiova). 
 


