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Stimaţi colegi, 

Dragi studenţi, 

 

Conform unei tradiţii create şi a prevederilor Legii Învăţământului, la 

sfârşitul unui an universitar se prezintă "Starea instituţiei" printr-un raport ce 

se referă la anul universitar precedent. 

Astăzi, voi încerca să evidenţiez o serie de împliniri şi, totodată, de 

neîmpliniri în anul universitar 2004-2005. 

 

 
I. ÎNVATAMANTUL 

 
 

Ţinând cont că învăţământul reprezintă componenta majoră a activităţii 

noastre, vom începe cu analiza procesului de învăţământ în cadrul universită-

ţii craiovene. Anul universitar 2004-2005 a fost, fără nici o intenţie metafo-

rică, unul care a pregătit viitorul instituţiei noastre. Şi cum orice viitor univer-

sitar începe cu număratul bobocilor, admiterea în anul universitar 2004-2005 

a reprezentat un moment crucial în activitatea desfăşurată de colectivele 

didactice ale facultăţilor noastre. În această admitere s-au investit şi speranţe 

şi resurse aşteptându-se de la ea atenuarea sau rezolvarea unor probleme 

devenite tradiţionale ale învăţământului românesc: asigurarea finanţării, conti-

nuarea unor specializări, asigurarea posturilor şi implicit a proiectelor intelec-

tuale. Concursul de admitere, desfăşurat şi în anul acesta în două sesiuni, vară 

şi toamnă, ne-a oferit, ca în fiecare an de altfel, surprizele sale. Universitatea a 

scos la concurs 3195 de locuri dintre care 2731 la forma lungă şi 464 la formă 

scurtă. În urma analizei putem observa că ne confruntăm în continuare cu o 

reorientare a candidaţilor către alte domenii şi specializări decât cele tradiţio-

nal accesate la Universitatea din Craiova. Un succes deosebit l-au avut 

Geografia, Ingineria mediului, Stiinţele politice, care au numărat până la 12 
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candidaţi pe loc. La polul opus s-au situat specializări precum Fizica, Mate-

matica şi o serie de specializări inginereşti care au fost nevoite să refacă sesiu-

nea de admitere. Putem spune că învăţământul economic, învăţământul juridic 

şi cel filologic au cunoscut o sensibilă descreştere a numărului de candidaţi pe 

loc. De asemenea, deşi alocarea locurilor cu taxă a fost generoasă, numărul de 

înscrişi pe aceste locuri a fost mult mai mic, chiar şi la acele facultăţi care, în 

mod tradiţional, ne-au obişnuit cu o “cifră de afaceri” impresionantă. Toate 

aceste elemente au readus în discuţie eliminarea formei de admitere prin 

concurs fapt care, de altfel, după cum bine ştiţi, s-a şi realizat anul acesta. 

Anul universitar 2004-2005 a stat sub semnul implementării reformei 

Bologna. Acestei tensiuni majore, generate de nevoia de proiectare cât mai 

corectă a structurii curriculare a universităţii, i s-a alăturat chiar la începutul 

anului universitar una suplimentară, aceea a posibilei concurenţe a Universi-

tăţii din Bucureşti care, în urma unor tratative mai puţin transparente, era pe 

punctul de a definitiva absorbţia universităţii particulare “Gheorghe Anghel” 

de la Drobeta-Turnu Severin. Printr-un efort deosebit am putut contracara 

această fuziune dezastruoasă pentru noi şi, în cele din urmă, am deturnat 

această absorbţie universitară spre Craiova, întărind în felul acesta poziţia 

Universităţii din Craiova, atât în zona Severinului, cât şi în zona Olteniei, 

unde ea domină instituţional tabloul universitar. Această absorbţie a însemnat 

în mod real îmbogăţirea patrimonială a Universităţii din Craiova; clădiri 

administrative, spaţii de învăţământ, investiţii ale universităţii severinene, 

devenind proprietăţi ale Univesităţii din Craiova, dar şi îmbogăţirea corpului 

profesoral. Aceasta s-a putut remarca prin creşterea numărului de posturi la 

nivelul Universităţii din Craiova. Pe parcursul întregului an academic a avut 

loc un proces destul de susţinut, pe alocuri dificil, de integrare a structurii 

severinene în universitatea mamă, astfel încât cele două entităţi să funcţioneze 

ca un ansamblu unitar şi echilibrat. Centrul universitar severinean a căpătat 

foarte curând o structură coerentă, s-au stabilit relaţiile atât administrative cât 

şi curriculare cu facultăţile de profil ale Universităţii din Craiova, astfel încât 



 4

la sfârşitul anului universitar, acest centru era înţeles ca o delocalizare acade-

mică a universităţii craiovene la Severin, unde funcţionau complemente ale 

facultăţilor de Drept, Litere, Educaţie Fizică şi Sport şi Ştiinţe Economice ale 

universităţii noastre. Am insistat asupra acestui moment pentru că acum, 

rememorându-l, nouă ni se pare într-o oarecare măsură simbolic, căci el 

anticipa un an universitar tumultuos, plin de schimbări, plin de surprize care a 

obligat structurile manageriale universitare să fie extrem de active, am putea 

spune chiar stresate, pregătite mereu să facă faţă avalanşei de schimbări ce 

urmau să se succeadă într-un ritm susţinut. Ca la fiecare început de an univer-

sitar, realizarea Statelor de funcţiuni traduce întreaga grijă a colectivului aca-

demic pentru o cât mai bună organizare a muncii, o cât mai eficientă organi-

gramă. Trebuie însă să recunoaştem că, în anul universitar 2004-2005, s-a 

realizat o creştere a numărului de posturi relativ semnificativă (178, de la 

2086 în anul universitar 2003-2004 la 2264 în anul universitar 2004-2005), 

mai ales în componenta superioară a ierarhiei universitare. Din cele 178 de 

posturi apărute, 99 au fost numai posturi de profesor, ceea ce a supus instituţia 

unui efort financiar excepţional reprezentând o cauză esenţială a crizei finan-

ciare survenite în primăvara anului 2005. Acestei cauze obiective i s-au alătu-

rat altele mai greu sau imposibil de prevăzut în momentul realizării Statelor 

de funcţiuni: modificarea dezastruoasă a parităţii valutelor faţă de leu, în 

situaţia în care toate taxele Universităţii din Craiova erau stabilite în mone-

dele occidentale, micşorarea numărului de studenţi cu taxă, dublată de mărirea 

procentului de studenţi neplătitori şi schimbarea în timpul anului a formulei 

de plată a inspecţiilor de gradul I efectuate de cadrele didactice ale universi-

tăţii craiovene, inspecţii care, începând cu 1 aprilie, au fost suportate financiar 

de către universitatea noastră, fără ca alocaţia bugetară să se modifice. În felul 

acesta, orele vacante ale celor mai multe facultăţi au încetat să fie plătite. Nu 

ştim în ce măsură, o analiză a calităţii muncii depuse mai poate fi eficientă, cu 

atât mai mult cu cât aceste ore suplimentare erau menite să aducă la un nivel 

decent veniturile colegilor noştri. Este momentul să mulţumim acum pentru 



 5

înţelegerea de care a dat dovadă majoritatea colegilor noştri, să mulţumim 

colegilor decani care au depus eforturi în vederea gestionării acestei adevărate 

situaţii de avarie, cu atât mai mult cu cât această situaţie contravenea intenţiei 

lor de promovare a cadrelor didactice căci în cele două sesiuni (noiembrie-

aprilie) de concursuri în vederea ocupării posturilor, universitatea a publicat 

un număr de 155 de posturi. Dacă în urma sesiunii din noiembrie numărul de 

respinşi a fost aproape nesemnificativ, doar 3, toţi respinşi de Senatul Univer-

sităţii, în urma sesiunii din aprilie când numărul de posturi scoase la concurs a 

fost doar de 49, numărul de respinşi ni se pare important (6) cu atât mai mult 

cu cât cei respinşi doreau ocuparea unor posturi de profesor şi conferenţiar. 

Considerăm că doar graba unor colegi de-ai noştri de a promova fără a-şi 

analiza situaţia profesională dar şi lipsa de fermitate a colegilor decani şi a 

consiliilor profesorale care au acceptat scoaterea la concurs a acestor posturi 

şi au dat dovadă de superficialitate în analizarea dosarelor de concurs ale 

candidaţilor, au determinat această situaţie neplăcută. Aspectul neplăcut al 

situaţiei este agravat şi de contextul financiar al momentului, care a generat 

întrebarea: este oare suficient ca îndeplinirea grilei de concurs să determine 

automat scoaterea la concurs a postului sau această hotărâre trebuie luată în 

urma unei analize mai atente a nevoilor şi resurselor facultăţii? Încercând să 

răspundă acestei întrebări, Rectoratul a redactat şi a supus unor discuţii ample 

în cadrul Senatului un proiect nou de Regulament privind promovarea 

cadrelor didactice ale universităţii noastre  (care, din păcate, va fi finalizat 

într-un senat viitor) Analiza de ansamblu ne demonstrează totuşi că procentul 

de ocupare este bun, ponderea majoră o deţin titularii (993), iar posturile 

vacante sunt deţinute în proporţie de 80% tot de titularii universităţii noastre, 

scăzând astfel numărul de profesori asociaţi care acoperă doar posturile în 

regim de plata cu ora. La scurt timp după realizarea Statelor de funcţiuni, 

decanii facultăţilor craiovene s-au confruntat cu presiunea schimbării 

structurii înăţământului superior ce trebuia să se alinieze principiilor 

înţelegerii de la Bologna, iar pe de altă parte, cu lipsa de informaţii, cu lipsa 
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de experienţă, cu lipsa de reacţie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi, de 

ce nu, cu tensiunea oricărui individ aflat într-un moment esenţial, delicat, 

individ care este conştient că de hotărârea lui depinde soarta unei instituţii. 

Această situaţie a fost rezolvată de-a lungul anului prin contacte succesive ale 

decanilor facultăţilor noastre cu decani ai principalelor facultăţi similare din 

ţară. Universitatea din Craiova a fost chiar gazda a două astfel de întâlniri a 

decanilor facultăţilor de litere din ţară şi ai celor ai facultăţilor de educaţie 

fizică şi sport. Discuţiile care au avut loc au vizat realizarea unei structuri 

curriculare 3/2/3, compatibilizarea curriculară, stabilirea unor reguli de 

funcţionare a facultăţilor sub semnul noilor planuri de învăţământ. Acest 

proces a fost ajutat şi de apariţia noului nomenclator al domeniilor ştiinţifice, 

nomenclator care desfiinţa ideea de specializare şi punea accentul asupra 

noţiunii de domeniu, astfel încât atât organizarea studiilor, cât şi licenţa, cât şi 

admiterea urmau să fie subordonate acestei noi filosofii. Nomenclatorul nou a 

lămurit unele probleme dar, trebuie să recunoaştem, că a şi creat o serie de 

probleme noi, unele dramatice, cum ar fi eliminarea teoretică din structura 

învăţământului superior a unor specializări tradiţionale şi chiar a unor facultăţi 

sau poziţionarea indecisă a unor vechi specializări în cadrul unor facultăţi 

incompatibile din punctul de vedere al domeniului structural. De asemenea, 

acest proces a fost accelerat de o serie de acte pe care Universitatea din 

Craiova le-a definitivat: Regulamentul privind creditele transferabile, 

Regulamentul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.    

 În perioada imediat următoare trebuie să elaborăm Regulamentul 

pentru ocuparea posturilor didactice şi Codul etic al Universităţii. 

Ca urmare directă a ciclicizării învăţământului românesc superior, 

colectivele de cadre didactice s-au confruntat şi cu proiectarea ciclului al 

doilea şi al treilea. Foarte mulţi dintre colegii decani s-au grăbit să înfiinţeze 

numere impresionante de masterate fără să gândească realist raportul dintre 

cicluri, dintre cerere şi ofertă, dintre proiectele depuse şi calitatea academică a 

acestora pe de o parte, iar pe de altă parte, specializarea de vârf a cadrelor 
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didactice care urmează să ţină cursuri la ciclul masteral. Trebuie să subliniem 

faptul că foarte mulţi dintre colegii noştri nu au înţeles pe deplin filosofia 

acestor schimbări, că translatarea specializărilor în ciclul al doilea şi al treilea 

configurează învăţământul superior ca o piramidă a cărei bază aşezată pe 

ciclul întâi se îngustează treptat. În sensul acestor triste constatări, observăm 

că sunt unele facultăţi care au dat o consistenţă formală ciclului al doilea în 

detrimentul primului ciclu, ofertând direcţii de specializare prin masterat 

redundante şi chiar mai rău, concurente ale altor structuri de masterat 

adăpostite de aceeaşi facultate. Întrucât Proiectul de lege privind organizarea 

studiilor de masterat a apărut relativ târziu, ca şi precizările privind acredi-

tarea acestor structuri suntem convinşi că în foarte scurt timp deficienţele 

inerente acestei etape de început vor fi remediate. De asemenea, tot târziu au 

apărut reglementările privind organizarea studiilor de doctorat sub forma 

şcolii doctorale. Comisii organizate la nivelul Rectoratului au realizat un 

Regulament intern privind organizarea studiilor doctorale, a şcolilor docto-

rale, regulament care va intra în uz o dată cu începerea anului universitar 

2005-2006. Dincolo de aceste transformări, cărora mediul academic craiovean 

le-a răspuns cu conştiinciozitate şi profesionalism, rămâne aceeaşi problemă 

dramatică a învăţământului superior românesc, subfinanţarea. Într-un astfel de 

context financiar precar nu ne ascundem îngrijorarea faţă de dificultăţile pe 

care vor trebui să le surmonteze aceste două cicluri de învăţământ care, de 

altfel, vor fi determinante în asigurarea identităţii curriculare a universităţii 

craiovene.  

Privit în ansamblu, acest an universitar ne face să ne gândim că, 

deodată, timpul n-a mai avut răbdare cu universitarii, parafrazându-l pe Marin 

Preda, supunându-i unei tensiuni remarcabile, obligându-i să facă un efort 

colectiv puţin comparabil cu cel al generaţiilor precedente. Este clar că avem 

acum şansa să construim o universitate pentru viitor, cum la fel de adevărat 

este, dar nimeni dintre noi n-ar vrea să se întâmple aşa ceva, că avem 

posibilitatea să ratăm şansa istorică oferită. Într-un astfel de context major să 
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nu uităm însă că anul universitar 2004-2005 a însemnat şi acea activitate 

zilnică a cadrelor didactice, a studenţilor, a laboranţilor, a bibliotecarilor, a 

secretariatelor, care în cele din urmă, a configurat istoria de zi cu zi a univer-

sităţii. Altfel spus, procesul de înăţământ s-a desfăşurat normal, fără salturi 

calitative spectaculoase dar şi fără căderi catastrofale. Cursurile magistrale, 

activităţile individuale, au asigurat ritmicitatea unei pregătiri pe care o 

considerăm onorabilă. Este adevărat că ar mai trebui intensificată implicarea 

studenţilor în proiecte de cercetare, cu atât mai mult cu cât un număr din ce în 

ce mai impresionant dintre studenţii noştri sunt bursieri ai marilor universităţi 

europene. La fel de discutabilă rămâne şi participarea productivă a studenţilor 

la seminarii care ar putea să asigure ritmicitatea pregătirii studenţilor 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 este o constantă a 

ultimilor ani, modernizarea şi diversificarea formulelor de examinare se înfăp-

tuiesc cu dificultate. Este adevărat că putem să găsim o scuză acestui feno-

men, scuză care ne dezvăluie acea realitate tristă a învăţământului superior 

românesc care duce la modificarea structurală a relaţiei profesor-student. 

Existenţa unei subfinanţări cronice ne-a condus la micşorarea numărului de 

grupe şi subgrupe şi implicit la crearea unor formaţiuni de studiu mamut în 

cadrul cărora profesorul şi studentul se îndepărtează unul de altul, stabilind 

acele relaţii academice reci, orientate preponderent spre transmiterea de 

cunoştinţe şi mai puţin spre formarea abilităţilor, a deprinderilor.  

Cu toate aceste dificultăţi, observăm cu încântare că sunt foarte mulţi 

aceia dintre colegii noştri care îşi respectă misiunea socială nobilă de formare 

a caracterelor, nu doar a specialiştilor. 
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II. FINANŢAREA 

 

Conform contractelor instituţionale semnate între M.Ed.C. şi Univer-

sitate, bugetul destinat finanţării de bază a instituţiei noastre pentru anul 

academic 2004-2005 este de 59.767 mii RON (597,67 miliarde lei vechi), din 

care alocaţia ministerului este de 37.105 mii RON (371,05 miliarde lei vechi), 

reprezentând 62%, iar restul de 38%, adică 22.662 mii RON (226,62 miliarde 

lei vechi) fiind asigurat din venituri proprii (taxe şcolarizare, taxe adminis-

trative, închirieri spaţii, prestări servicii, etc). 

Sumele alocate de la M.Ed.C. au fost insuficiente, nu s-au avut în 

vedere măririle de salarii şi creşterile de preţuri, astfel că s-a ajuns în situaţia 

de a nu se achita toate drepturile salariale, începând cu luna februarie 2005. 

Cheltuielile totale realizate în anul universitar 2004-2005 sunt de 

59.996 mii RON (599,96 miliarde lei vechi) din acestea, 87,8% reprezintă 

cheltuieli de personal, 9,5%  cheltuieli materiale, 2,3 % cheltuieli de capital, 

0,4% rambursari credite. Suma cheltuită în plus faţă de veniturile realizate 

prezentate mai sus a fost acoperită din disponibilităţile existente la începutul 

anului academic. 

Pe capitole, cheltuielile s-au efectuat astfel : 

- cheltuieli de personal total 52.722 mii RON (527,22 miliarde lei 

vechi) realizate în procent de 63% din alocaţii minister şi 37% din 

veniturile proprii. In cifre absolute, cheltuielile de personal efectuate din 

alocaţiile M.Ed.C. sunt de 33.121 mii RON, iar din venituri proprii s-au 

asigurat cheltuieli de personal în sumă de 19.601 mii RON. Menţionăm că în 

conformitate cu clasificaţia bugetară, cheltuielile de personal includ deplasă-

rile interne şi externe şi tichetele de masă. 

- cheltuieli materiale total 5.679 mii RON (56,79 miliarde lei), 

realizate astfel : 4.329 mii RON (76%) din alocatii minister şi 1.350 mii RON 

(24%) din venituri proprii. 
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- cheltuieli de capital în suma de 1.368 mii RON (13,68 miliarde lei 

vechi) realizate în procent de 100% din venituri proprii. 

- rambursări de credite şi dobinzi aferente în sumă de 223 mii RON 

(2,23 miliarde lei vechi) realizate 100% din veniturile proprii. 

Din totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deţin urmatoarele 

categorii de cheltuieli : 

- utilităţi  (energie electrică, energie termică, gaze, apă, telefon) 2.484 

mii RON (43.7%) (24,84 miliarde lei vechi); 

- prestări servicii (pază, service, transport auto etc.) 1.658 mii RON 

(29,2%) (16,58 miliarde lei vechi); 

- cărţi şi reviste pentru bibliotecă 439 mii RON (4,39 miliarde lei) adică 

7,7% din total cheltuieli materiale. 

  Cheltuielile de capital realizate din venituri proprii în sumă de 1368 mii 

RON se regăsesc în : 

- investiţii în continuare   684 mii  RON; 

- reabilitări imobile            37 mii  RON; 

- achiziţii imobile             180 mii  RON; 

- dotări independente        467 mii  RON. 

O componentă financiară importantă a fost în anul acesta, cea 

referitoare la alocaţia de la M.Ed.C. pentru burse studenţi. 

In anul universitar 2004-2005 conform contractului instituţional s-au 

alocat burse în suma de 5416,6 mii RON (54,166 miliarde  lei vechi) pentru: 

13.408 studenţi români la forma de învăţământ buget zi; 51 doctoranzi români 

înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă; 10 burse pentru mediul rural; 

117 studenţi străini; 6 doctoranzi străini la forma de învăţământ cu frecvenţa 

si 2 doctoranzi străini la forma fără frecvenţă.   

Nivelul burselor pe diferite categorii a fost stabilit de Senatul 

Universitatii astfel : 

- bursa de performanţă  230 RON; 

- bursa de merit              200 RON; 
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- bursa de studiu             180 RON; 

- bursa socială                 120 RON. 
 

 Fondurile obţinute prin finanţarea complementară (8,12 miliarde lei 

vechi de la buget şi 10 miliarde lei vechi din venituri proprii) s-au cheltuit 

după cum urmează: 

 Investiţii: 350 milioane lei buget + 7,36 miliarde lei venituri proprii. 

 - Laboratoarele zootehnice la Universitatea din Craiova – 35.000 lei 

RON (0,35 miliarde ROL) buget + 3400 lei RON (0,034 miliarde ROL) din 

venituri proprii. 

 - Extindere spaţii de învăţământ CUDTS Dr.Tr.Severin – investiţie 

preluată în derulare,  732.700 lei RON  (7,33 miliarde lei ROL) din venituri 

proprii. 

 Consolidări: 4,93 miliarde lei buget 

 - Consolidare Agronomie  129.150 lei  RON (1,29 miliarde lei ROL) 

buget; 

 - Consolidare Rectorat  363.809  lei RON (3,64 miliarde lei ROL) 
buget. 
 Achiziţii imobile:  180.000 lei RON  (1,8 miliarde lei vechi) din veni-

turi proprii, reprezentând contravaloarea căminului studenţesc achiziţionat la 

CUDTS Dr.Tr.Severin. 

 Reabilitări cămine: 81.500 lei RON (0,82 miliarde lei vechi) buget 

pentru reabilitare faţadă Cămin Nr.10, Facultatea de Electrotehnică. 

 Reabilitări imobile: 

 - Reabilitare laborator pentru producerea şi testarea tulpinilor de 

miceliu 37.000 lei RON (0,37 miliarde lei vechi) din venituri proprii. 

 Reparaţii capitale: 

 - Inel incendiu Facultatea de Electrotehnică  190.000 lei RON  (1,9 

miliarde lei ROL) din buget; 

 - Facultatea de Mecanică acoperiş 12.000 lei RON (0,12 miliarde lei 

ROL) din buget; 
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 - Centrala termică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – 102.177 lei 

RON (1,022 miliarde lei ROL) din venituri proprii cămine-cantine. 

 
În anul universitar 2004 - 2005 Direcţia Cămine - Cantine a avut un 

buget de 43,48 miliarde lei  din care subvenţii de la M.E.C. 24,22 miliarde lei 

şi venituri proprii realizate din taxe cămin, regie cantină şi chirii 19,26 

miliarde lei. 

 Banii au fost cheltuiţi astfel:  

- Cheltuieli de personal 15,58 miliarde lei 

- Cheltuieli materiale 29,88 miliarde lei din care pondere mare au: 

- utilităţi 23,42 miliarde lei; 

- reparaţii curente 1,19 miliarde lei; 

- dotări (mobilier, lenjerie şi accesorii pat) 2,78 miliarde lei; 

- reparaţii capitale 1,95 miliarde lei. 

Au fost efectuate în totalitate plăţi de 45,48 miliarde lei folosindu-se 

disponibilul existent în cont la 01.10.2004 în sumă de 2 miliarde lei. 

Universitatea din Craiova dispune de 11 cămine în Craiova şi 2 cămine 

în Drobeta Turnu Severin şi o cantină în funcţiune. Numărul locurilor de 

cazare a fost de 4.047 din care au fost ocupate 3.813. 

Principalele lucrări pentru întreţinerea şi igienizarea căminelor au fost 

în valoare de 2,03 miliarde lei folosindu-se pentru aceste lucrări şi fondul de 

garanţie în valoare de 0,84 miliarde lei. 

Aceste lucrări se regăsesc în tabelul de mai jos:  

Lucrări efectuate cu forţe proprii în perioada 1 octombrie 2004 –  
30 septembrie 2005 (reparaţii curente) 

 
Nr 
crt 

Obiectivul Lucrările efectuate Valoare 
(miliarde lei)

1. Căminele 
nr.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,
13 

Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii: 
camere de locuit, holuri, grupuri 
sanitare, casa scărilor 

0,79

2. Căminele 
nr.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,

Lucrări de instalaţii sanitare: 
reparaţii şi înlocuiri 

0,33
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13 
3. Căminele 

nr.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,
13 

Lucrări de instalaţii electrice: 
reparaţii şi înlocuiri 

0,38

4. Căminele 
nr.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,
13 

Reparaţii de tâmplărie şi lăcătuşerie: 
uşi, ferestre, dulapuri, paturi,etc. 

0,33

5. Căminele 
nr.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,
13 

Înlocuiri geamuri sparte 0,20

 Total valoare materiale  2,03
  

 

III. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

În anul universitar 2004-2005, în Universitatea noastră, s-a desfăşurat o 

activitate de cercetare ştiinţifică de un nivel competitiv, compatibilă cu 

direcţiile susţinute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice: 

- dezvoltarea cunoaşterii în domeniile prioritare ale ştiinţelor fundamen-

tale (matematica, fizica, chimia, biologia şi ştiinţa mediului); 

- fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor 

pentru reorganizarea şi controlul dinamicii sistemului socio-economic al ţării; 

- dezvoltarea sistemelor suport pentru managementul capitalului 

natural; 

- sisteme informaţionale şi de comunicare pentru asistarea procesului de 

transformare şi de adaptare a infrastructurii şi a modului de organizare a 

sistemului socio-economic naţional, ţinând seama de modelul european. 

Fiind unanim recunoscut că un învăţământ performant presupune un 

nivel ridicat al cercetării ştiinţifice, în anul universitar 2004-2005, în Univer-

sitatea din Craiova s-a pus accent şi pe formarea unei resurse umane înalt 

calificată printr-o implicare apreciabilă a formatorilor performanţi (conducă-



 14

tori de doctorat, cadre didactice cu o bogată activitate de cercetare) în proce-

sul educativ. Astfel, în Universitatea noastră 82 cadre didactice au calitatea de 

conducători de doctorat şi sunt înmatriculaţi 1047 doctoranzi, din care 98 cu 

frecvenţă.  

În acest sens amintim că în anul universitar trecut au fost susţinute 179 

teze de doctorat, au fost atrase în activitatea de cercetare contractuală nume-

roase cadre didactice tinere (preparatori, asistenţi) sau studenţi la forma de 

învăţământ studii aprofundate sau masterat. Pentru a stimula activitatea de 

cercetare ştiinţifică a tinerilor cercetători, Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior a continuat, şi în anul 2004-2005, alo-

carea de fonduri în cadrul programelor de cercetare, At pentru tineri, Td 

pentru tinerii doctoranzi cu frecvenţă. Astfel, în anul universitar 2004-2005 au fost 

finanţate  7  granturi de tip At  şi  2  granturi de tip Td.  

Volumul activităţii de cercetare finanţată îl ilustrăm prin următoarele 

date statistice: 

 
Volumul activităţii de cercetare finanţată 

 

Valoarea temelor de cercetare  
2004 – 2005 Finanţatorul 

Nr. 
teme 

Valoarea 
 

C.N.C.S.I.S. 62 9.158.656 mii leiMINISTERUL 
EDUCAŢIEI  ŞI 
CERCETĂRII 

P.N.C.D.I. 29 4.379.388 mii lei

ACADEMIA ROMÂNĂ 4 105.000 mii lei
AGENŢI ECONOMICI 44 3.360.198 mii lei
BENEFICIARI DIN STRAINATATE 13              341.381 Euro

 
#n activitatea de cercetare ştiinţifică au fost angrenate 893 cadre 

didactice şi 112 studenţi. 

Pe facultăţi, situaţia volumului activităţii de cercetare ştiinţifică în anul 

universitar 2004-2005 se prezintă astfel: 
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Teme contractate 
cu C.N.C.S.I.S. 
(tip A+AT+Td) 

Teme 
contractate cu 

Academia 
Romana 

Teme 
contractate prin 

P.N.C.D.I. 

Teme finanţate 
de agenţi 

economici 

Teme 
contractate cu 

beneficiari 
din str[in[tate

 
 
 
 
Facultatea Nr. 

Te-
me 

Val. 
(mii lei) 

Nr. 
Te-
me 

Val. 
(mii lei)

Nr. 
Te-
me 

Val. 
(mii lei) 

Nr. 
Te-
me 

Val. 
(mii lei) 

Nr. 
Te
me 

Val 
(Euro) 

Matematică-
Informatică 

4 455.000 1 35.000 - - - - 2 5.480 

Fizică 4 600.000 - - 1 76.000 - - 3 141.816
Chimie - - - - - - 4 265.000 - - 
Litere - - - - - - 4 81.000 - - 
Istorie – 
Filosofie- 
Geografie 

3 380.000 - - - - 3 84.000 1 25.000 

Ştiinţe 
Economice 

6 530.768 - - - - 10 709.000 2 127.950

Drept "N. 
Titulescu" 

- - 1 20.000 - - 1 30.000 - - 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

14 3.373.000 1 30.000 4 802.855 - - 1 17.170 

Electrotehnică - - - - 14 1.528.003 8 1.956.198 - - 
Electro-
mecanică 

3 590.000 - - 4 332.280 3 57.000 3 12.625 

Mecanică 4 741.888 - - 3 144.050 7 60.000 - - 
Horticultur[ 11 1.248.000 - - 1 196.200 1 28.000 - - 
Agricultur[ 10 880.000 - - 2 1.300.000 3 90.000 - - 
Educaţie fizică 
şi Sport 

- - - - - - - - - - 

Teologie - - - - - - - - - - 
Ingineria si 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice-
Dr.Tr.Severin 

2 270.000 1 20.000 - - - - 1 11.340 

D.P.P.D. 1 90.000 - - - - - - - - 
TOTAL 62 9.158.656.000 4 105.000 29 4.379.388 44 3.360.198 13 341.381
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Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în anul universitar 

2004-2005 

• cărţi, articole publicate în reviste de specialitate 

 
Cărţi publicate 

 
Articole publicate 

Comunicări 
ştiinţifice 

 
Facultatea 

intern în 
străinătate 

în reviste centrale 
în ţară 

în 
străinătate 

în 
ţară 

în 
străinătate 

Mecanică 16 - 76 47 7 16 
Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

 
15 

 
- 

 
86 

 
56 

 
12 

 
32 

Electrotehnică 9 - 56 24 13 14 
Electromecanică 7 - 47 17 15 16 
Drept "Nicolae 
Titulescu" 

13 1 110 - - - 

Istorie-Filosofie-
Geografie 

35 - 45 - 12 - 

Litere 21 1 60 - 27 14 
Matematică-
Informatică 

3 - 26 16 5 4 

Fizică 3 - 34 7 9 15 
Chimie 1 - 34 5 2 1 
Ştiinţe 
economice 

76 - 101 12 25 11 

Horticultură 15 - 117 29 20 15 
Agricultură 10 - 58 - 10 3 
Teologie 2 - 32 - - - 
Educaţie fizicǎ şi 
sport 

9 - 57 25 17 24 

I.M.S.T. Dr.Tr. 
Severin 

2 - 7 5 1 3 

D.P.P.D. 5 - 25    
Dept.Matematici 
Aplicate 

6 - 10 6 8 6 

TOTAL       
 
 

Manifestări ştiinţifice organizate în Universitate 
 

Au fost organizate 23 de manifestări ştiinţifice, din care 8 cu participare 

internaţională.  

Centre de cercetare ştiinţifică din Universitate 
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În anul universitar 2004-2005, următoarele centre de cercetare 

recunoscute M.Ed.C. au continuat să-şi desfăşoare activitatea: 

1. CENTRUL DE DINAMICĂ NELINIARĂ ŞI FIZICA PLASMEI, 

Director: Conf.univ.dr. Radu Constantinescu (acreditat 2003 

C.N.C.S.I.S.), Facultatea de Fizică, Centru de Cercetare, tip C. 

2. CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI VALORIFICARE 

DURABILA A RESURSELOR, Director: Prof.univ.dr. Constantin 

Savin (acreditat 2002 C.N.C.S.I.S.), Facultatea de Istorie, Filosofie, 

Geografie, Centru de Cercetare, tip C. 

3. ROBOTI INDUSTRIALI ŞI LINII FLEXIBILE DE FABRICAŢIE 

(Program Relansin), Director centru: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu, 

Centru de Excelenţă 
 

 În urma evaluării comisiilor de experţi de la nivelul C.N.C.S.I.S., au 

fost recunoscute şi clasificate următoarele centre de cercetare noi din 

Universitate (1 centru de excelenţă, 10 centre de cercetare recunoscute de 

CNCSIS):  

• CENTRE DE EXCELENŢĂ 

1. CENTRU DE ANALIZA NELINARA SI APLICATII (acreditat 

CNCSIS 2005), Director centru: Prod.univ.dr. Constantin Niculescu, 

Facultatea de Matematică-Informatică. 

• CENTRE DE CERCETARE TIP C 

1. CENTRUL DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC ŞI 

BALCANIC, Director: Prof. univ. dr.Ileana Michaela Livescu (acreditat 

2005), Facultatea de Litere 

2. CENTRUL DE LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ APLICATĂ, 

Director: Conf. Univ. Dr. Cecilia Căpăţână (acreditat 2005), Facultatea de 

Litere. 
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3. CENTRUL DE CERCETARE A IDENTITĂŢILOR LINGVISTICE ŞI 

CULTURALE EUROPENE, Director: Prof.univ.dr.Ioana Murar (acreditat 

2005), Facultatea de Litere. 

4. MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ, Director: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu 

(acreditat 2005), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

5. CENTRUL DE STUDIU ŞI CERCETARE A MOTRICITĂŢII 

UMANE, Director: Conf. univ.dr. Ligia Rusu , (acreditat 2005), Facultatea 

de Educaţie Fizică şi Sport. 

6. CENTRUL DE DINAMICĂ NELINIARĂ ŞI FIZICA PLASMEI, 

Director: Conf.univ.dr. Radu Constantinescu (acreditat 2003), Facultatea 

de Fizică. 

7.  CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI VALORIFICARE 

DURABILA A RESURSELOR, Director: Prof.univ.dr. Constantin Savin 

(acreditat 2002), Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească s-a desfăşurat, în 

principal, sub forma colaborărilor directe cadre didactice – studenţi şi s-a 

materializat în elaborarea lucrărilor de licenţă, participarea unui număr 

însemnat de studenţi la cercetarea contractuală (112 studenţi), publicarea unor 

articole în reviste de specialitate, participarea la concursuri profesionale şi 

manifestări ştiinţifice unde au obţinut numeroase premii (6 premii I, 6 premii 

II, 3 premii III, 5 menţiuni, 3 premii speciale). 

 
IV. RELATII INTERNATIONALE 

 
 

Un aspect deosebit de important al activităţilor desfăşurate într-o insti-

tuţie de învăţământ superior, mai ales că la nivel naţional au fost finalizate 

negocierile la capitolul 18 ("Educaţie, formare profesională şi tineret"), este 

acela al relaţiilor internaţionale ale Universităţii din Craiova. La nivel institu-

ţional au fost promovate politici compatibile cu cele europene în ce priveşte 
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asigurarea de şanse egale pentru toţi, asigurarea mobilităţii persoanelor care 

activează în universitate (cadre didactice, studenţi, personal tehnic şi ad-

ministrativ), educaţia în limbi străine, dimensiunea europeană a educaţiei etc. 

O direcţie importantă în care politica Universit[ţii din Craiova a dat 

rezultate operaţionale deosebite este aceea a participării cadrelor didactice la 

manifestări ştiinţifice internaţionale, după cum se prezintă în continuare 

(altele decât mobilităţile Socrates). Astfel, numărul total de deplasări în 

străinătate suportat de universitate este prezentat mai jos : 
 

Anul Burse de 
cercetare/specializare 

 
Manifestări ştiinţifice 

2004-2005 58 350 
 
 Mobilităţile cadrelor didactice şi studenţilor în cadrul Programelor 

"Socrates" şi "Leonardo da Vinci", în anul 2004-2005 se prezintă astfel: 
 

Mobilităţi program Socrates Număr pers. Număr luni 
Studenţi 171 1098 
Cadre didactice 53 25 
Acorduri cooperare cu instituţii de 
învăţământ superior din străinătate 

92  

 

Un element notabil al anului universitar 2004-2005 a fost perfectarea 

acordului Fulbright prin care în universitate s-a creat un centru coordonator pe 

zona Sud-Vest a României, fapt ce va aduce, fără îndoială, la o intensificare a 

mobilităţilor cadrelor didactice şi studenţilor pe aceste programe. 

De asemenea, prin acest program beneficiem de un lector american ce 

va activa şi pentru programele de învăţământ pe profil ale tuturor facultăţilor. 

În anul care s-a încheiat, remarcăm prelungirea vechilor acorduri de 

parteneriat cu universităţi din spaţiul Sud-Est european, precum şi semnarea 

unor noi acorduri cu universităţi de prestigiu din America Latină: Mexic, Peru 

şi Argentina. 
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Participarea la programele francofone 
 

 

 Din anul 1995, Universitatea din Craiova a devenit membru titular al 

Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), intrând astfel într-o mare familie 

ce numără astăzi 535 de universităţi francofone din întreaga lume. 

 Participând activ la programele AUF, universitatea noastră beneficiază 

de parteneriate valoroase, în domeniile ştiinţific şi didactic, precum şi de 

sume importante alocate pentru mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice, 

pentru cercetare şi dotare. 

 Astfel, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, din cadrul 

Facultăţii de Litere, a obţinut o finanţare de 60.000 € pentru derularea a 3 

programe de master: 

 2003-2005:   Linguistique formelle – approches formelles et  

 variationnistes; 

 2005-2007:   Espaces francophones; 

 2005-2007:   Modèles actuels dans l'étude du français. 

Din fondurile AUF alocate primului master menţionat, s-au achiziţionat 

echipamente IT pentru departamentul de franceză şi s-au organizat colocviile 

internaţionale "Variétés linguistiques et culturelles" şi "Langue et litérature 

françaises: nouvelles méthodes de recherche", documentele asociate fiind 

publicate în editura Universitaria. 

 Consiliul Ştiinţific al AUF a decis acreditarea internaţională a Filierei 

Francofone de formare a specialiştilor în ingineria electrică, filieră ce funcţio-

nează din anul 1991, în cadrul Facultăţii de Electrotehnică. În consecinţă, pe 

parcursul anului în curs, această filieră a primit 36900 € din partea AUF, 

constând în dotări IT şi cărţi de specialitate (7500 €), burse pentru stagii 
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profesionale (6600 €), burse pentru perfecţionarea cadrelor didactice şi pentru 

cercetare (7800 €), burse pentru stagii postdoctorale (15000 €). Filiera 

francofonă participă cu specialişti la activităţile Polului de Excelenţă Regional 

finanţat de AUF şi are un doctorand în stagiu inclus în programul Polului. 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a amplificat 

colaborarea ştiinţifică cu Universitatea Tehnică din Compiègne, beneficiind 

recent de 2 burse postdoctorale, 3 burse pentru definitivarea tezelor de doc-

torat şi 2 burse pentru finalizarea proiectelor de diplomă. Un cadru didactic al 

facultăţii a funcţionat timp de un an ca profesor invitat al U.T.Compiègne, iar 

conducerea Facultăţii de Automatică a pus bazele unui consorţiu ce are ca 

scop înfiinţarea unor laboratoare de cercetare "fără ziduri". 

 Facultatea de Electromecanică a organizat, în anul 2005, Seminarul 

ECO – Conception et Développement Durable şi Sesiunea ştiinţifică studen-

ţească Environnement'2005, cu participarea Ecole Nationale d'Ingénieurs de 

Tarbes (Franţa). 

 A lansat Cupa Robotique'2005 Craiova – Cachan şi a definitivat 

Regulamentul de desfăşurare pentru anul 2006, în colaborare cu Université 

Paris-Sud. 

 O intensă colaborare cu universităţi francofone este continuată de 

Facultatea de Drept. Anual, 12 studenţi ai acestei facultăţi studiază în 

universităţi din Dijon, Lyon şi Strasbourg. Trei cadre didactice au funcţionat 

ca profesori invitaţi ai universităţilor din Dijon şi Strasbourg, iar profesori 

francezi au contribuit direct la programul de masterat în Drept public, în 

ultimii 2 ani, desfăşurat la Universitatea din Craiova. Trei cadre didactice ale 

Facultăţii de Drept sunt doctoranzi ai universităţilor franceze menţionate, 

pentru două dintre acestea existând convenţii de cotutelă, iar 4 studenţi 

urmează programa de studii aprofundate în cadrul universităţilor franceze 

partenere. 

 În cadrul unor acorduri bilaterale, semnate cu Ecole Supérieure de 

Commerce de Saint-Etienne şi Université de Bourgogne din Dijon, Facultatea 
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de Studii Economice a asigurat burse de mobilitate totalizând 22 luni ca 

durată şi 8500 € ca finanţare. Facultatea efectuează schimburi de publicaţii cu: 

Université Robert Schuman din Strasbourg, Centre National de Recherche 

Scientifique din Paris şi Institut Fourier – Franţa. 

 Beneficiară a burselor de formare iniţială acordate de AUF, Facultatea 

de Chimie este angajată într-un proiect de cooperare ştiinţifică inter-

universitară, cu tema "Matériaux hybrides pour procédés écologiques", alături 

de Ecole Nationale de Chimie de Montpellier. 

 Continuând colaborări perene, centrul de Formare Complementară al 

Universităţii din Craiova a organizat a doua ediţie a Seminarului "Communi-

cation Professionnelle", în perioada 14-17 iunie 2005, cu participarea specia-

liştilor Universităţii Paris-Sud şi IUT Cachan. 

 Universitatea din Craiova este reprezentată în Consiliul Ştiinţific al 

AUF şi în Comisia Regională a Experţilor AUF, din anul 2001. Rectorul 

Universităţii din Craiova este membru cu drept de vot al Adunării generale a 

AUF. În aceste condiţii, reuşim să ne implicăm direct în luarea deciziilor 

majore privind promovarea programelor de educaţie şi cercetare francofone. 
 

Participarea la programe cu finanţare europeană 

 Universitatea din Craiova a participat activ, cu rezultate remarcabile, la 

programele cu finanţare europeană, parte componentă esenţială a procesului 

de integrare. 

 Contractele încheiate în 2005, prin programul Leonardo da Vinci, 

totalizează 522.200 €, majoritatea afându-se deja în faza de implementare. La 

acestea se mai adaugă participări, finanţate din fonduri europene, la următoa-

rele programe: PHARE–165.000 €, Phare Small Projects– 30.170 €, Grundvig 

– 6.300 E, European Social Found – 70.140 €, Jean-Monnet – 21.000 €. 

 În anul 2005, prin participarea la programele cu finanţare europeană, 

Universitatea din Craiova a reuşit să obţină, prin contractare, un total de 

814.810 €.  
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 O contribuţie foarte importantă revine Grupului de Management al 

Proiectelor, din cadrul Departamentului de Management al Calităţii şi 

Proiectelor al Universităţii noastre, care a reuşit contractarea unor proiecte 

însumând finanţări de 510. 





V. BIBLIOTECA  UNIVERSITATII 
 

O componentă importantă a structurii noastre academice, corespunză-

toare ca amploare poziţiei universităţii în ţară şi în lume, o constituie Biblio-

teca Universităţii, care are un profil enciclopedic şi îndeplineşte rolul de 

bibliotecă naţională pentru zona Olteniei. Prelucrarea documentelor se face 

centralizat, la nivelul celor cinci servicii de bibliotecă: completare-evidenţă, 

catalogare-clasificare, depozit legal (carte şi periodice), informare documen-

tară, comunicarea documentelor. Pentru sprijinirea procesului de învăţământ, 

de cercetare şi de perfecţionare postuniversitară, biblioteca dispune de 17 

filiale pentru cele peste 109 de specializări. 

Fondul total de documente cuprinde 1.093.694 de volume, din care un 

procent de 15,2% (166.346 de volume) se regăsesc în baza de date 

computerizată. 

Biblioteca este dotată cu echipament computerizat, cu sistem de ope-

rare UNIX şi software multiutilizatori TINLIB. Prelucrarea în regim compu-

terizat a atins în baza de date 59.369 de înregistrări, din care 57.722 titluri de 

carte, 1.250 seriale şi 390 documente audio-video. 

O sursă importantă de completare a fondurilor au constituit-o donaţiile 

diverse–4.987 de volume în valoare de 41.845 RON (418.450.000 lei vechi). 

Din contracte diverse de cercetare au fost achiziţionate 162 de volume în va-

loare de 9.455,51 RON, iar schimbul intern şi internaţional de publicaţii a 

însumat 771 de volume în valoare de 24.241,29 RON (242.410.000 lei vechi). 

Prin Depozitul legal, care a funcţionat sub patronajul Bibliotecii Naţionale a 

României până în mai 2005, au intrat un număr de 7.529 de volume în valoare 

de 38.004,67 RON şi 98 de volume primite prin transfer în valoare de 986,20 

RON. 

În viaţa academică a Universităţii, un rol major îl are, după cum se 

vede, cartea, indiferent dacă ne referim la activitatea strict didactică sau la cea 

de cercetare. Se ştie foarte bine că realizarea unor cărţi valoroase condiţionea-

ză promovarea pe posturi didactice superioare, condiţie primordială solicitată 
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de grilele Comisiei Naţionale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifica-

telor Universitare. 

Este demn de subliniat faptul că Editura Universităţii din Craiova – 

“Universitaria”, înfiinţată în anul 1992, este editura cu impact recunoscut de 

către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, sin-

gura din regiunea Olteniei care prezintă o largă acoperire a domeniilor ştiinţi-

fice. În anul academic 2004-2005, sub egida Editurii “Universitaria”, la Tipo-

grafia Universităţii s-au tipărit 242 de titluri. De menţionat, de asemenea, 

faptul că la principalele târguri de carte organizate în România, Editura 

“Universitaria” a fost o prezenţă constantă şi valoroasă, fapt recunoscut de 

premiile obţinute la aceste participări. De asemenea, a fost premiată de două 

ori de către Academia Română. 

Cu un tiraj mediu de aproximativ 330 de exemplare/titlu (cărţi, cursuri, 

caiete de laborator, îndrumătoare de proiectare, dicţionare), în 2004-2005, s-a 

ajuns la o eficientizare evidentă a activităţii tipografice, serviciile de multipli-

care fiind solicitate de tot mai mulţi beneficiari. 

În aceste condiţii, prin eforturile comune ale Rectoratului şi ale facultă-

ţilor, prin achiziţionarea unei linii complete de tipărire şi finisare a lucrărilor 

cu componente performante digitale (maşină de tipărit alb-negru, maşină 

pentru realizarea coperţilor full-color, maşină de broşat-legat cu termoclei, o 

ghilotină format A3 şi o ghilotină tipografică), s-a ajuns la următoarele avan-

taje precum: costul mai mic decât în cazul tiparului clasic, servicii oferite 

flexibile, avantajoase, de bună calitate, se reduc stocurile de materiale prime 

şi tipărite. Tiparul digital completează gama de servicii ale tipografiei, acope-

rind necesarul pentru tiraje mici, preţul tipăriturii fiind acelaşi, indiferent de 

tiraj. 

Împletind activităţile specifice de prelucrare, stocare şi circulaţie a 

documentelor şi tipărirea acestora cu mijloace proprii, se realizează o armoni-

zare a procesului de învăţământ şi a celui de cercetare ştiinţifică. Este o moda-
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litate ideală de conlucrare între două compartimente importante ale 

Universităţii noastre. 

 

VI. MANAGEMENTUL CALITATII 

 

Strategia privind managementul calităţii, la Universitatea din Craiova, 

este înţeleasă ca un proces de evaluare sistematică şi îmbunătăţire continuă a 

calităţii învăţământului universitar, definirea direcţiilor de acţiune pe termen 

lung, a obictivelor cuantificabile, precum şi dezvoltarea de strategii şi aloca-

rea de resurse adecvate atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe prin-

cipiul de bază conform căruia: Un învăţământ universitar de calitate poate fi 

realizat numai într-un mediu în care toate părţile implicate îşi asumă respon-

sabilitatea pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunii acestuia. 

 Universitatea din Craiova a dat dovadă de clarviziune managerială, 

constituind şi menţinând la parametri funcţionali departamentul de Manage-

ment al Calităţii. Au fost astfel iniţiate programe pentru asigurarea calităţii, 

programe care au la bază următoarele principii: 

• standardele de performanţă sunt clar definite şi documentate; 

• există o preocupare continuă şi activă pentru dezvoltarea unei culturi 

instituţionale şi a calităţii la toate nivelurile de învăţământ; 

• este promovată valoarea şi încurajată performanţa în toate domeniile 

de activitate, astfel încât sunt atrase şi menţinute resurse umane cu calificare 

înaltă; 

• se urmăreşte în mod activ îmbunătăţirea continuă. 

 Introducerea sistemelor calităţii în învăţământul superior presupune o 

dezvoltare instituţională internă, la nivelul universităţii, care să confere o 

anumită garanţie asupra calităţii procesului de învăţământ. 

 Programele reprezentative ale Universităţii din Craiova, deja realizate, 

în domeniul asigurării calităţii sunt precizate în continuare: 
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 • Instruirea specifică a reprezentanţilor desemnaţi de fiecare facultate/ 

colegiu (periodicitate: anual); 

 • Analiza situaţiei existente (periodicitate: anual); 

 • Demararea de noi acţiuni de auditare pentru câteva tipuri principale 

de activităţi (în anul academic trecut, spre exemplu, prefigurând iniîiativele 

Ministerului, s-a efectuat auditarea tuturor programelor de studii post-

universitare, raportul fiind prezentat pe pagina web a Universităţii); 

 • Participarea la programe internaţionale (MATRA, CALIST, Leonardo 

da Vinci). 

 Universitatea noastră nu restricţionează iniţiativele facultăţilor în 

implementarea diferitelor tipuri de sisteme de management al calităţii, atâta 

timp cât aceasta nu contravine intereselor instituţiei, pe ansamblu. La acest 

moment, în două facultăţi (Electromecanică şi Horticultură) sunt implemen-

tate şi certificate sisteme tip ISO9000. De asemenea, se va căuta extrapolarea 

conceptului înspre sisteme tip Total Quality Management, cu o cuprindere 

instituţională cât mai largă. 

 La scară naţională, din punct de vedere al rezultatelor obţinute la acest 

capitol, în anul academic 2002-2003 Universitatea din Craiova s-a situat pe 

primul loc, iar în anul academic 2003-2004 pe primul loc, la egaliate cu două 

alte mari universităţi. În termeni financiari, acest lucru a însemnat un plus de 

finanţare de peste 13 miliarde de lei. 

 După o ceaţă legislativă în acest domeniu Ministerul a demarat o linie 

consistentă de acţiune în acest domeniu, susţinută prin următoarele acte 

legislative: 

- O.M. 3928/21.04.2005; 

- O.U. a Guvernului nr. 75/2005; 

- Legea nr. 375 (aprobată de Camera Deputaţilor, în dezbatere la Senat) 

cu privire la constituirea ARACIS şi abrogarea Legii nr. 88 (CNEAA); 

- finanţarea diferenţiată a universităţilor, pe baza evaluărilor calitative 

(deja se face, dar limitat, prin prisma indicatorilor de calitate); 
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- autorizarea programelor de studiu din ciclul I şi din ciclul al II-lea; 

- diferenţierea statutului universităţilor pe baza ponderii programelor de 

studii postuniversitare de masterat şi, în mod indirect, a celor de doctorat (la 

acest moment se propune intrarea în lichidare a tuturor programelor de 

masterat începând cu anul academic 2006-2007 şi eventuala reautorizare a lor 

prin Ordin de Ministru, la propunerea ARACIS); 

- cerinţa societăţii privind folosirea eficientă şi transparentă a resurselor 

publice şi extrabugetare alocate învăţământului superior; 

- crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii în universitate, atât în 

privinţa propriului personal, cât şi în rândurile studenţilor; 

- asigurarea pregătirii performante a absolvenţilor pentru a răspunde 

exigenţelor economiei de piaţă actuale şi de perspectivă din România; 

- alinierea la standardele şi practica instituţiilor de învăţământ superior 

europene în domeniul managementului calităţii, condiţie pentru întărirea 

dimensiunii internaţionale a Universităţii din Craiova (direct legată de 

organizarea programelor de studiu în parteneriat internaţional); 

- folosirea oportunităţii de implicare în mod activ în corpul de experţi 

naţionali (condiţii favorabile la acest moment); 

- identificarea verigilor deficitare şi prevenirea neconformităţilor ce pot 

apărea în prestaţia universitară; 

- eficientizarea activităţilor în toate domeniile fundamentale de 

competenţă, de organizare şi funcţionare specifice Universităţii din Craiova; 

- îmbunătăţirea continuă a calităţii prestaţiei universitare. 
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VII. IMAGINEA UNIVERSITATII DIN CRAIOVA 

 

Universitatea din Craiova conştientizează rolul mass-media în promo-

varea unor iniţiative instituţionale. În acest sens, s-a constituit şi, mai apoi,  i 

s-a ranforsat rolul Departamentului de Imagine. 

Departamentul de Imagine constituie elementul de interfaţă între Uni-

versitate şi mediul socio-economic. Directorul Departamentului de Imagine 

este purtătorul de cuvânt al Rectoratului în relaţiile cu mass-media locală şi 

naţională. Realizează legătura nemijlocită cu serviciile de specialitate ale 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Camerei Deputaţilor şi Sena-

tului României. Coordonează serviciile de imagine ale Universităţii, postul de 

televiziune "Tele-Universitatea" Craiova, ziarul universitar, monografia Uni-

versităţii. 

Imaginea Universităţii din Craiova a fost promovată prin: 

- utilizarea tehnicilor clasice, dar şi a celor de noutate, folosind noile 

tehnologii informaţionale; 

- dezvoltarea de noi canale informaţionale; 

- monitorizarea impactului pe care activităţile din cadrul Universităţii le 

au asupra mediilor social, economic şi cultural; 

- demararea de parteneriate cu instituţiile de profil din zona Olteniei şi 

la nivel naţional, pentru a obţine spaţii de publicaţie/emisie în care să se 

prezinte procesele desfăşurate în cadrul Universităţii din Craiova, într-o 

abordare cât mai comprehensivă. 
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VIII. STAŢIUNI  DIDACTICE 
 
 

Staţiunea Didactică Banu Mărăcine 
 
 Staţiunea Didactică Banu Mărăcine este parte integrantă a Universităţii 

din Craiova şi asigură instruirea practică a studenţilor din profilul agricol din 

cadrul Facultăţilor de Agronomie şi Horticultură, respectiv a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică a 

cadrelor didactice şi a studenţilor. 

 În cadrul Staţiunii Didactice, procesele de producţie şi instruire sunt 

organizate astfel încât fiecare specializare existentă în profilul agricol să fie 

reprezentată prin câmpuri didactice, de instruire şi cercetare, dar şi de 

producţie. 

 Astfel, la cultura mare s-a înfiinţat un câmp didactic experimental cu 

diferite soiuri şi hibrizi, urmărindu-se în principal comportarea acestora în 

condiţiile specifice zonei centrale a Olteniei, rezultatele obţinute fiind 

valorificate prin participarea la diferite manifestări ştiinţifice, teze de doctorat, 

proiecte de diplomă. 

 Producţiile obţinute la orz au fost de peste 4500 kg/ha, la grâu 4100 

kg/ha, la floarea-soarelui 2200 kg/ha, la porumb urmând a fi centralizate 

rezultatele obţinute. Tot la cultura mare, în sectorul producţie, la grâu s-a 

obţinut o producţie de 3107 kg/ha, la floarea-soarelui 1000 kg/ha, la această 

ultimă cultură pierzându-se peste 60% din cauza condiţiilor meteorologice 

nefavorabile. 

 În sectorul legumicol, sortimentul de plante cultivat a fost mult 

diversificat, un loc important revenind preocupărilor doctoranzilor care şi-au 

amplsat experienţele temelor respective, urmărind tematica avută în vedre. 

 În sectorul pomicol şi viticol, rezultate au fost nesatisfăcătoare, aceasta 

datorându-se în primul rând temperaturilor scîzute (îngheţ) din luna februarie, 

procentul de viabilitate la viţa de vie şi pomi fructiferi fiind de 20%. La 

aceasta s-au adîugat condiţiile nefavorabile din timpul perioadei de vegetaţie 
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(ploi, mană, etc.), care au împiedicat aplicarea tratamentelor necesare la timp 

şi eficient, un bilanţ definitiv în acest sector urmând a fi făcut ulterior, după 

încheierea campaniei. 

 În Staţiune există şi activităţi ample de ameliorare a plantelor agricole 

şi horticole, producându-se cantităţi de sămânţă din categorii biologice 

superioare (75 t sămânţă grâu). 

 Pe măsura asigurării fondurilor destinate definitivării investiţiilor, s-a 

dezvoltat sectorul zootehnic, urmând ca acest sector să funcţioneze pentru 

anumite specii de animale la capacitatea de producţie planificată. În acest 

sens, un rol important l-a avut domnul decan Mircea Bădescu de la Facultatea 

de Agricultură, care a jalonat direcţiile de bază (achiziţionarea a 4 berbeci de 

la Palas pentru a menţine nucleul de bază şi a diversifica produsele obţinute). 

 În sectorul vinificaţie este nevoie urgent de retehnologizare, în ideea de 

a fi cât mai eficienţi şi a ne încadra în noile norme metodologice impuse de 

Uniunea Europeană. 

 În prezent, Staţiunea Didactică Banu Mărăcine dispune de 1096,93 ha, 

din care: 1044,91 ha – teren agricol şi 52,02 ha – neagricol, astfel: 

 -cereale şi plante tehnice  - 658,91 ha; 

 -lucernă    -   20 ha; 

 -fâneţe    -     2,33 ha 

 -pajişti şi păşuni   -   39   ha; 

 -plantaţii viticole   -  180  ha; 

 -plantaţii pomicole   -  145  ha; 

 În prezent, unitatea nu are angajate credite financiare şi nici datorii la 

buget, însă este necesară atragerea de fonduri pentru a se putea desfăşura 

activitatea în continuare, conform noilor norme U.E. 
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S.C.D.A. Caracal 

 
 Prin HG 2155 din 30 noiembrie 2004, a fost preluată prin absorţie de 

către Universitatea din Craiova, SCDA Caracal cu o suprafaţă de 2595 ha, cu 

imobilele, construcţiile şi terenurile aferente, cât şi cu personalul existent, 

începând cu data de 1 decembrie 2004. 

 Menţionăm că SCDA Caracal avea la acea dată în schemă 179 salariaţi 

din care doar 60 erau în activitate, restul fiind trimişi în şomaj tehnic. 

 Conducerea universităţii prin coordonatorul numit de rectorul acesteia, 

în persoana d-lui prof.univ.dr. Mocanu Romulus, împreună cu conducerea 

SCDA Caracal a efectuat imediat un studiu de fezabilitate asupra dezvoltării 

staţiunii şi a situaţiei financiare, întocmind o nouă schemă de personal, în aşa 

fel încât de la data de 1 martie 2005 unitatea şi-a început activitatea doar cu 

117 salariaţi, deci cu 62 de salariaţi mai puţin, care au fost încadraţi la 

Universitatea din Craiova. În urma concursului organizat pentru posturile de 

director şi contabil şef al staţiunii au fost numiţi prin Decizia Rectorului 

Universităţii, dr.ing.Roşculete Cătălin – director executiv şi ec. Florică 

Constantin – contabil şef.  

 Menţionăm că având în vedere situaţia financiară precară şi dotarea 

tehnică necorespunzătoare din momentul preluării, SCDA Caracal nu îşi putea 

desfăşura activitatea dacă nu se încheia prin grija Rectorului universităţii a 

contractului de asociaţiune – participaţiune cu SCT Dancor – Romconstruct 

SRL cu sediul în Bucureşti. 

 Staţiunea de Cercetare Agricolă Caracal, are o suprafaţă totală de 2595 

ha, din care teren arabil 2483. 

 Unitatea cuprinde: 

 - 4 ferme vegetale, care au obiect de activitate principal producerea de 

sămânţă; 

 - 2 sectoare - sector cercetare 

   - sector mecanic 
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 - staţie condiţionat seminţe; 

 - 1 compartiment economico-financiar; 

 - 1 compartiment administrativ şi pază. 

 Cele 4 ferme vegetale au avut în anul agricol 2004 – 2005 următoarea 

structură: 

Specia Suprafaţă (ha) 
1128 Grâu 

Din care sămânţă 1113 
Orz sămânţă 46 

Ovăz 155 
Năut 177 

Porumb sămânţă 100 
Floarea soarelui sămânţă 100 
Floarea soarelui consum  716 

Mei  18 
Lucernă sămânţă 18 

Loturi demonstartive 25 
  

Soiurile de grâu şi orz cultivate şi comercializate în toamna anului 

2005, sunt: 

 
Specia Soiul Categoria 

biologică 
Suprafaţa 

cultivată (ha) 
Orz Orizont Bază (B) 46 

B 227 Rapid 
C1 69 
B 77 Flamura 

C1 254 
B 79 Dropia 

C1 78 
Boema C1 233 
Lovrin C1 34 

 
 
 

Grâu 

Crina PB1 (prebază 1) 2 
  

Producţiile obţinute la grâu în anul 2005 au avut o medie de 4100 

kg/ha. 

 În urma condiţionării s-a obţinut o cantitate de grâu sămânţă de aproxi-

mativ 3700 tone. De asemenea la cultura de floarea soarelui consum am 
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obţinut circa 2000 kg/ha. La cultura de ovăz s-a obţinut 2700 kg/ha iar la orz 

3500 kg/ha. 

 Au mai rămas de recoltat la această dată porumbul de sămânţă, unde 

estimăm o producţie de circa 1500 – 2000 kg boabe/ha. 

 Pentru producţia neterminată a anului agricol 2005 – 2006 vă putem 

informa că este însămânţată cu rapiţă de toamnă o suprafaţă de 330 ha. 

 În perioada imediat următoare trebuie să aplicăm îngrăşăminte chimice 

şi să pregătim terenul pentru circa 1 100 ha de grâu şi 25 ha de orz, precum şi 

aratul întregii suprafeţe pentru primăvară. 

 Referitor la situaţia financiară precizăm că unitatea la 31.12 2004 avea 

datorii însumând 18,2 miliarde lei vechi, reuşind ca la această dată să nu aibă 

datorii restante la bugetul consolidat al statului, acest lucru datorându-se şi 

sprijinului acordat de rectorul universităţii din Craiova, care s-a străduit să 

obţină de la MEC alocarea a 4 miliarde lei vechi pentru achitarea acestei 

datorii. 

 Au fost achitate datorii la furnizori şi alţi creditori, datorii ce proveneau 

din sume neachitate aferente anilor 2003 – 2004. 

 Din producţiile realizate în anul 2005, în urma valorificării acestora 

sperăm să fie restituit cât mai curând şi în totalitate aportul primit din partea  

SC Dancor Bucureşti, aport fără de care era imposibilă desfăşurarea activităţii 

la SCDA Caracal. 

 De asemenea un preţios sprijin financiar pentru desfăşurarea activităţii, 

l-a constituit şi plata saliriilor personalului unităţii de către Universitatea din 

Craiova. 

 Conducerea SCDA Caracal împreună cu coordonatorul acesteia a 

elaborat şi regulamentul de organizare – funcţionare a acesteia, care a fost 

analizat,, discutat şi modificat de către o comisie, formată din reprezentanţii 

biroului senatului, serviciul resurse umane, serviciul contabilitate, serviciul 

contencios, regulament care propune să fie supus spre aprobare senatului 

universităţii. 
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IX.  CENTRUL DE CONSILIERE ŞI  

ORIENTARE PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 
 
 
 În anul universitar 2004-2005 activitatea Centrului de Consiliere şi 

Orientare Profesională a fost reorganizată şi diversificată. Astfel, în cadrul 

Centrului de Consiliere funcţionează un punct de lucru pentru utilizatori 

individuali, dotat cu staţii de lucru PC (din calculatoarele de generaţie 

Pentium I, recuperate din fondul de casare de alte departamente şi 

recondiţionate), care permite acestora căutarea şi identificarea de locuri de 

muncă, lecturarea documentaţiei, comunicaţii cu potenţialii angajatori, 

redactarea documentelor (CV, scrisoare de intenţie, formular de candidatură 

etc.), înscrierea în baze de date, parcurgerea de teste computerizate etc., 

precum şi un punct de documentare, care cuprinde: 

• informaţii referitoare la posibilităţi de educaţie/instruire (filiere şi 

programe de studiu existente în cadrul Universităţii, alte posibilităţi 

de formare profesională, calificare şi recalificare, oportunităţi de 

studiu în străinătate) 

• informaţii referitoare la ocupaţii (profile ocupaţionale, monografii 

profesionale, clasificări – Clasificarea Ocupaţiilor din România, 

Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) 

• legislaţia în domeniul educaţiei şi al muncii. 

 

Tot în ideea diversificării serviciilor, în luna noiembrie a anului 2004 

au fost demarate discuţiile cu Comisia Fulbright pentru înfiinţarea unui punct 

de informare asupra programelor şi burselor gestionate de Comisie, în cadrul 

Universităţii din Craiova. Negocierile au fost finalizate prin semnarea în data 

de 15 aprilie 2005 a unui acord de parteneriat în acest sens, prin care s-a 

stabilit înfiinţarea unui Centru Regional de Informare „Education USA” în 

cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională al Universităţii din 

Craiova, cu coordonarea metodologică a departamentului Comisiei Fulbright 
 36



„Education USA Advising Center”. Serviciile furnizate se adresează tuturor 

celor interesaţi de oportunităţile de studii în Statele Unite, fie ei studenţi, 

masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, precum şi oricăror altor 

persoane din aria de acoperire regională, indiferent dacă sunt sau nu membri 

ai comunităţii academice universitare.  

 Informaţiile şi asistenţa de specialitate sunt oferite de un consilier al 

Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională, care a beneficiat de 

instructaj specific în cadrul a două sesiuni de pregătire organizate de Comisia 

Fulbright. 

 Programul de dezvoltare a deprinderilor de orientare în carieră a inclus 

organizarea de sesiuni de training, cu participarea liberă a studenţilor, 

indiferent de facultate, an de studiu sau forma de învăţământ. Sesiunile de 

training au fost structurate în 5 module: 

- planificarea carierei; 

- autocunoaştere şi autoevaluare; 

- căutarea unui loc de muncă; 

- Curriculum Vitae şi scrisoarea de intenţie; 

- interviul de selecţie, cu o durată de 3-4 ore fiecare. Numărul de 

participanţi a fost de 33, grupaţi în 2 serii. 

Continuând tradiţia ultimilor ani, Centrul de Consiliere şi Orientare 

Profesională a organizat, în perioada 27-28 mai, a patra ediţie a Zilelor 

Porţilor Deschise la Universitatea din Craiova. Obiectivul principal al acestei 

acţiuni a fost furnizarea de informaţii complete şi corecte potenţialilor 

candidaţi cu privire la oferta educaţională a Universităţii din Craiova, 

incluzând structura de specializări şi numărul de locuri propuse pentru 

admiterea din acest an, precum şi condiţiile de admitere şi condiţiile de studiu 

din facultăţi. Pe lângă elevii din clasele terminale, au fost vizaţi şi ceilalţi 

elevi de liceu, care au avut astfel posibilitatea de a se informa şi orienta din 

timp, astfel încât să îşi poată pregăti candidatura pentru anii viitori. Zilele 

Porţilor Deschise au fost precedate de vizite în liceele craiovene şi discuţii cu 
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elevi şi cadre didactice axate pe problematica admiterii, a sistemului de 

credite de studiu şi a implicaţiilor restructurării învăţământului superior. 

Zilele Porţilor Deschise au inclus şi o componentă nouă - „Student pentru o 

zi” – prin care elevii au avut posibilitatea de a lua un contact direct cu mediul 

academic, de a vizita spaţiile de învăţământ, de a participa la activităţi 

didactice şi de a purta discuţii directe cu cadre didactice şi studenţi.  

În vederea facilitării informării studenţilor, conducerea universităţii a 

încheiat un acord de parteneriat cu S.C. Precision Media Bucureşti, prin care 

aceasta va edita, tipări şi distribui în mod gratuit studenţilor Universităţii din 

Craiova a unei agende universitare. Concepută într-un design atractiv, agenda 

conţine şi un mini-ghid pentru studenţi, al cărui conţinut a fost redactat de 

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională. Acesta include informaţii 

despre conducerile universităţii şi ale facultăţilor, scurte prezentări ale 

facultăţilor, ale sistemului de credite de studiu, ale drepturilor şi îndatoririlor 

studenţilor, precum şi alte aspecte relevante pentru aceştia. Agenda urmează 

să fie distribuită studenţilor în prima jumătate a lunii octombrie. 

 

X. ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DIN 

CRAIOVA 

 

 Înfiinţarea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova (Associa-

tion des Diplômés de l'Université de Craiova, Craiova Alumni Association) a 

fost propusă în şedinţa Colegiului de Senat din data de 14.07.2004 şi decisă în 

şedinţa de constituire din 19.07.2004. 

 Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova s-a înfiinţat ca per-

soană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, având caracter 

ştiinţific, social, cultural, sportiv, umanitar, nonprofit, apolitic şi neguverna-

mental. În prezent asociaţia numără circa 85 de membri cotizanţi. 

 În perioada care a trecut, de circa nouă luni de la constituire, Asociaţia 

Absolvenţilor a încercat să se afirme ca o entitate autonomă, dar prezentă şi 
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activă în viaţa Universităţii. Începând cu luna decembrie 2004, s-a creat, 

legată de site-ul oficial al Universităţii, pagina proprie a Asociaţiei, găzduită 

şi întreţinută temporar de serverul şi personalul de suport al catedrei de Ingi-

nerie Software de la Facultatea de Automatică. 

 Asociaţia Absolvenţilor s-a implicat în mod firesc în problema legăturii 

între Universitate şi absolvenţii săi, în prelungirea preocupărilor Universităţii 

de a realiza o mai bună legătură cu mediul economic şi social, de a-şi multi-

plica colaborările cu alte instituţii reprezentative, în principal din aceeaşi arie 

geografică. În acest sens, trebuie menţionată participarea la acţiunile de 

cooperare între facultăţi din Universitate şi reprezentanţi ai instituţiilor repre-

zentative, guvernamentale sau neguvernamentale, ale mediului de afaceri 

regional. Totodată, Alumni a încercat să îşi asume un anumit rol în sprijinirea 

eforturilor tinerilor absolvenţi de a se integra cât mai bine pe piaţa muncii. 

Menţionăm, astfel, participarea la două acţiuni importante derulate în Univer-

sitate, Târgul de job-uri "Perspective" organizat de AIESEC (11-22 aprilie 

2005) şi Bursa locurilor de muncă (23 septembrie 2005). 

 Una dintre acţiunile demarate în acest an, şi care sperăm că va căpăta 

continuitate şi tradiţie, este Decada Absolventului. La ediţia din acest an, 

desfăşurată între 6-15 iulie 2005, Asociaţia şi-a probat capacitatea organizato-

rică şi totodată a prospectat răspunsul membrilor săi, actuali şi potenţiali, la 

iniţiative de acest gen. 

 În mod concret însă, credem că rolul de "interfaţă" al Alumni este cu 

mult mai complex şi el poate avea o componentă importantă la nivelul actua-

lilor studenţi, viitorii absolvenţi. 

 În funcţie şi de conturarea unui cadru legislativ adecvat, rolul Asocia-

ţiei poate fi important în stabilirea fondurilor cu destinaţie predefinită, astfel 

încât, eventualii sponsori, să poată avea un control deplin asupra modului de 

utilizare al lor, în vederea atingerii unui beneficiu potenţial. 
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XI. ACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMATICĂ 

ŞI STATISTICĂ (CIS) 
 
 

 Personalul CIS a avut ca obiective îndeplinirea următoarelor activităţi: 

 - Întreţinerea infrastructurii interne de comunicaţie a reţelei de calcula-

toare a Universităţii şi a conexiunilor la Internet; 

 - Instalarea, configurarea, menţinerea activă şi întreţinerea serverelor 

din dotarea CIS şi a serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul; 

 - Asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor şi a poştei 

electronice, proiectarea site-ului Internet al Universităţii; 

 - Actualizarea informaţiilor publicate pe Internet, pe baza materialelor 

furnizate de Rectorat şi de alte departamente şi servicii; 

 - Asigurarea sprijinului logistic şi tehnic de specialitate, facultăţilor şi 

departamentelor din Universitate, pentru dezvoltarea şi întreţinerea funcţio-

nală a reţelelor din dotarea acestora; 

 - Proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea apli-

caţiilor pentru crearea şi întreţinerea bazelor de date educaţionale şi adminis-

trative din mediul academic. 

 Realizarea unei reţele intrauniversitare moderne (conectarea tuturor 

locaţiilor Universităţii prin fibră optică) a permis şi dezvoltarea corespunză-

toare a aplicaţiilor utilizate şi proiectate, făcând posibile: 

 - Centralizarea datelor programului de Evidenţa Studenţilor; 

 - Realizarea unei interfeţe WEB ce permite consultarea on line a datelor 

studenţilor cuprinse în evidenţa studenţilor; 

 - Vizualizarea on line a structurii universităţii şi a planurilor de învăţă-

mânt. Alături de planurile de învăţământ facultăţile pun la dispoziţie şi pro-

grama analitică a fiecărui curs; 

 - Proiectarea unei interfeţe web ce permite accesul restricţionat al stu-

denţilor la documente de interes pentru secţia la care sunt înscrişi (cursuri, 

materiale de studiu); 
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 - Editarea automată a principalelor documente utilizate în activitatea de 

management al studenţilor: cataloage, foi matricole, rapoarte statistice, rapor-

tarea bursierilor, rapoarte privind examenul de licenţă, adeverinţe, tipărirea 

automată a diplomei; 

 - A fost elaborată o aplicaţie pentru preluarea şi urmărirea taxelor, ce 

permite gestiunea unitară a acestora. Aplicaţia permite gestionarea debitelor 

studenţilor cât şi a veniturilor provenite din alte tipuri de taxe. Aplicaţia 

deserveşte activitatea de casierie (eliberarea documentelor de plată, incluzând 

şi posibilitatea de tipărire automată a acestora), de contabilitate (prin posibili-

tatea operaţională de urmărire a debitelor studenţilor cât şi a veniturilor facul-

tăţilor) şi a secretariatelor (permite identificarea optimă şi în timp real a stu-

denţilor debitori). Astfel este eliminată vehicularea inutilă a documentelor de 

plată cât şi redundanţa în urmărirea acestora. 

 - Avantajele aduse de realizarea reţelei intrauniversitare a permis dez-

voltarea unui nou site WEB ce beneficiază de o grafică adecvată datorată 

capacităţii de trafic ridicat (viteza de răspuns ridicată). Totodată, prin utiliza-

rea modelului client-server, a fost realizat un site dinamic ce oferă posibilita-

tea gestionării distribuite a datelor. Pentru a face faţă nevoii de actualizare 

rapidă şi permanentă a datelor a fost proiectată o interfaţă WEB ce permite 

administrarea site-ului în mod direct de către personalul departamentelor im-

plicate în furnizarea informaţiilor (Cercetare, Doctorate, Relaţii Internaţio-

nale). 

 Aplicaţia de gestionare financiar-contabilă a burselor oferite studenţilor 

a fost întreţinută şi dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului 

beneficiar. 

 În anul universitar 2004-2005, personalul C.I.S. a desfăşurat o activitate 

de pregătire şi testare a cunoştinţelor IT, în cadrul centrului de testare 

acreditat ECDL. 
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CONCLUZII 

 

Stimaţi colegi şi dragi studenţi, am încercat să vă prezentăm, în 

materialul de faţă, o informare cât mai exactă şi obiectivă a activităţii noastre 

în anul universitar 2004-2005, căutând să punem accentul atât pe problemele 

dificile şi complexe pe care a trebuit să le depăşim, cât şi pe succesele pe care, 

după aprecierea noastră, le-am obţinut în acest timp. 

Este evident că a fost o periodă dificilă, în care dificultăţile economice 

s-au repercutat destul de mult asupra sistemului românesc de învăţământ. 

Chiar dacă, în anumite situaţii, greutăţile s-au accentuat, credem că prin solu-

ţiile adoptate, prin politica realistă impusă, am asigurat nu numai ceea ce am 

putea numi "o decentă linie academică", ci şi consolidarea universităţii pentru 

a porni la drum în noul an universitar cu încredere şi speranţă. 

Am şansa să colaborez cu echipe de conducere ale facultăţilor care vor 

să dezvoltăm această mare instituţie de învăţământ superior şi să o ducem la 

rangul pe care îl merită. 

La sfârşit, dar nu în ultimul rând, aş dori să asigur de întreaga mea 

recunoştinţă comunitatea academică craioveană pentru colaborarea şi sprijinul 

ce mi l-a acordat în anul universitar 2004-2005. 
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