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Raportul Directorului de Departament  

privind starea Departamentului de Geografie în anul 2021 
 
 

Activitatea didactică și resursa umană 
În anul universitar 2021 – 2022 în Ștatele de funcții ale Departamentului de Geografie 

există un umăr de 2 posturi vacante și 15 posturi de bază (11,7 % posturi vacante din totalul 

posturilor). Există 2 posturi vacante de conferențiar. 

Numărul de ore din posturile vacante aferente programelor de studii de licență și 

master la Departamentului de Geografie este de 18,71 ore convenționale/săptămână licență și 

11 ore convenționale/săptămână master 

Numărul de cadre didactice care deservește fiecare program (cadre didactice titulare 

ale departamentului respectiv la care se adaugă alte cadre didactice titulare din alte 

departamente ale Universității din Craiova): Geografie L 16, Geografia turismului  L 19, 

Turism și dezvoltare durabilă M 16. 

În anul universitar 2021 – 2022 orele didactice din posturile vacante sunt efectuate în 

sistem plata cu ora de cadre didactice titulare dar și de cadre didactice asociate (2 specialiști și 

2 doctoranzi). 

 Referitor la numărul de ore comune din planurile de învățământ (nr.de ore 

efective/nr.total de ore), în Ștatul de funcții 2021 – 2022 al Departamentului de Geografie 

există următoarele cuplaje de ore care au eficientizat situația financiară a departamentului:  

Departamentul de Geografie 
Programe de licență Programe de master 

Denumire 
program 

Nr. ore cuplate/nr. 
total ore Procent Denumire program Nr. ore cuplate/nr. 

total ore Procent 

Geografie I 10 / 43 23,25 % Turism și dezvoltare 
durabilă I 0 / 28 0 % 

Geografie II 9 / 42 21,42 % Turism și dezvoltare 
durabilă II 0 / 28 0 % 

Geografie III 7 / 43 16,27 %    
Geografia 
turismului I 10 / 44 22,72 %    

Geografia 
turismului II 11 / 43 25,58 %    

Geografia 
turismului III 5 / 41 12,19 %    



  

În ceea ce privește  numărul de cadre didactice titulare cu gradul de profesor și 
conferențiar situația la nivelul Departamentului de Geografie este următoarea: 

Departamentul de Geografie 2 prof. și 1 conf. titulari 
Denumire 
program 

Nr. de profesori care deservesc 
programl respectiv 

Nr. de conferențiari care 
deservesc programl respectiv 

Pocent de conferențiari 
și profesori 

Geografie L  1 1 12,5  % 
Geografia 
turismului  L  2 1 15,78  % 

Turism și 
dezvoltare 
durabilă M  

2 3 
31,25  % 

În perioada 1 ianuarie 2016 – 1 octombrie 2021 situația posturilor scoase la concurs la 
Departamentul de Geografie este prezentată în tabelul următor: 
Cadre didactice titulare 

la 1.01.2022 

Nr. total posturi scoase la 

concurs 

Profesor Conferențiar Lector Asistent 

15 2 0 1 0 1 

Din datele de mai sus reiese că în perioada analizată aproximativ 6,6% din colegii 

noștri au intrat în sistem pe un post de asistent (o asemenea situație), fie au promovat pe un 

post superior 6.6% (un caz).  

În perioada următoare la Departamentul de Geografie ne propunem să scoatem un 

număr de posturi la concurs mai mare decât media ultimilor 6 ani. Această politică a resursei 

umane trebuie conturată în primul rând în funcție de: 

- numărul de ore de la programele de licență și master atractive,  

- perspectivele și evoluția fiecărui program în parte,   

- ieșirea din sistem a colegilor noștri,  

- situația financiară a departamentelor,  

- îndeplinirea standardelor minimale CNATDCU de către colegii care doresc să 

promoveze pe posturi de conferențiar și profesor, 

- îndeplinirea criteriilor Facultății de Științe și ale Universității din Craiova pentru 

posturile de asistent și lector, 

- îndeplinirea unor indicatori ARACIS, etc.  

La nivelul Departamentului se vor face analize temeinice pentru fiecare propunere de 

scoatere la concurs a unui post didactic, se va întocmi un Referat de necesitate/justificare a 

propunerii respective iar decizia finală va fi luată de către Consiliul Facultății de Științe. 

 În acest moment la Departamentul de Geografie sunt 2 profesori universitari 

(13,33 %), 1 conferențiar (6,6 %), 11 lectori (73,33 %) și 1 asistent (6,66 %). 

Activitatea de cercetare științifică 
Din punct de vedere al cercetării științifice în Departamentul de Geografie, majoritatea 

colegilor noștri au o activitate de cercetare permanentă, ce trebuie îmbunătățită și concretizată 

prin publicații în reviste de specialitate cotate ISI sau indexate în baze de date, participări la 



  

conferințe științifice naționale și internaționale de profil, obținerea  de proiecte de cercetare 

științifică prin competiții naționale și internaționale, etc. 

Indicatorii sintetici de la nivelul Departamentul de Geografie sunt prezentați în 

continuare pe diferite categorii de activitate științifică pentru anii  2020 și 2021: 

Activitate științifică 2020 

 
Activitate științifică  2021 

 

Baza materială 
Departamentul de Geografie dispune de o bază materială conformă standardelor: o sală de 

curs, 2 săli seminar, 6 laboratoare, 4 cabinete cadre didactice, 2 săli bibliotecă. 
– cazare în cămine modernizate pentru studenții din alte localități. 
– Infrastructuri de cercetare: 

o RESEARCH INFRASTRUCTURE IN APPLIED SCIENCE - INCESA, Short 
link: https://eeris.eu/ERIF-2000-000H-0270  

o RESEARCH CENTER IN INNOVATIVE AND REGIONAL TOURISM, 
Short link: https://eeris.eu/ERIF-2000-000L-2302  

 

Studenți 
După examenul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2021, numărul total de 

studenți înmatriculați la 1.10.2021 pe programe de studii licență și master este prezentat în 

tabelul următor: 

 

NUMĂRUL DE STUDENȚI LA 1 OCTOMBRIE 2021 

 
Departament Programe licență Nr studenți Nr bursieri 

Stat Român 
Buget 
rural 

Buget 
rromi 

Geografie Programe licenţă 
Geografia turismului 96 2 - 1 
Geografie 119 1 - - 

Programe masterat 
Turism și dezvoltare durabilă 56 1 - - 

 

Total 
  

271 4 - 1 

Referitor la numarul de studenți/program de studii situația la Departamentul de 

Geografie la 1.01.2022 este următoarea:  

Dep. 
Articole Cărți Granturi 

Brevete 
Manif. 
științ. 
org. 

Premii 
cadre 
did. 

Premii studenți ISI
* 

BDI Alte 
rev. 

Vol
. 

Int. Nat. Int. Na
t. 

Terti 

Geografie 4 5 3 12 1 - 3 - - - -  - 

Dep. 
Lucrari Carti Granturi 

Brevete 
Manif. 
stiint. 
org. 

Premii 
cadre 
did. 

Premii 
studenti ISI* BDI Alte 

rev. 
Vol. Int. Nat. Int

. 
Nat
. 

Terti 

Geografie 12 2  4  1  1 - - 2  3 



  

NUMĂR STUDENȚI LA 1 IANUARIE 2022 
 

Programe de licență  

Domeniul de studii Programul de studii Număr de studenți  

Geografie Geografie  118 

Geografia turismului   96 

 

Programe de master 

Domeniul de studii Programul de studii Număr de studenți  

Geografie Turism și dezvoltare durabilă 56 

 

Studenții Departamentului de Geografie primesc în fiecare semestru burse sociale, 

burse de merit și burse de performanță cu respectarea condițiilor de acordare a acestor tipuri 

de burse în cadrul Facultății.  

În anul universitar 2021 – 2022 am implicat doi doctoranzi de la buget cu bursă în 

procesul educațional pentru sistemul plata cu ora (Articolul 164 aliniatul 3 din Legea educației 

naționale spune că doctoranzii pot efectua 4 – 6 ore/săptămână fără a fi retribuiți). În acest 

sens prezint în continuare situația doctoranzilor de la Domeniul Geografie în anul universitar 

2021 – 2022: 

TABEL NOMINAL 
Cu studenţii doctoranzi ai Şcolii Doctorale de Ştiinţe, Domeniul Geografie  

din anii de studii 1, 2 si cei din anii 3 care au solicitat prelungire sau intrerupere 

 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume Domeniul Anul de 
studii 

Forma de 
ȋnvăţământ 

Observatii 

1 OŢEL G. Claudia Georgiana Geografie 1 Buget fara bursa  
2 ILINCA G. Lucian Irinel Geografie 1 Taxa Retras de la 1 

octombrie  
3 ŞTEFANOVICI G. Mihaela-

Alina 
Geografie 1 Taxa  

4 DOBRESCU S. Sorin-
Alexandru 

Geografie 2 Buget cu bursa  

5 MALMARE M. Robert- 
Marius 

Geografie 2 Buget fara bursa  

6 GÎRNICEANU A. Adriana- 
Cristina (RĂDOI) 

Geografie 2 Taxa  

7 DRAGOMIR Loredana Geografie 3 Buget Prelungire 1 
semestru 

8 BĂBĂŢ Andrei-Florin Geografie 3 Taxa Prelungire 1 
semestru 

9 ANTAL Alexandru Geografie 3 Taxa Prelungire 1 an 
10 CIALÎCU Elena Geografie 2 Taxa Intrerupere 1 an 
11 CRISU Lavinia Geografie 2 Taxa Intrerupere 1 an 
12 RADUCA Fanel Cristian Geografie 2 Taxa Reluare de 

studii dupa un 
an intrerupere 



  

Notă: Nu au fost inclusi studentii aflati în anul 3 si care vor finaliza studiile doctorale la 30 
septembrie 2021. 
 

TABEL NOMINAL  
Cu candidaţii înscrişi în sesiunea septembrie 2021 care au fost declaraţi admişi în urma 

colocviului de admitere 
 

Nr. 
Crt 

Nume si prenume  
candidat 

Domeniu Conducatorul de 
doctorat ales 

Forma solicitata 
(se va stabili 

definitiv luni 20 
septembrie) 

1 COJOCARU G.FLORENTINA-
VIOLETA 

Geografie Mazilu M. Buget/Taxă 

2 DESCULȚU G.C. MIHAELA-
IULIANA 

Geografie Mazilu M. Buget/Taxă 

3 IACOB F. FLAVIU Geografie Mazilu M. Taxă 
4 TĂNASE C. GEORGE-

CRISTIAN 
Geografie Boengiu S. Buget/Taxă 

 

Pentru admiterea din sesiunile iulie/septembrie 2022 Departamentul de Geografie 
propune următoarele programe de studiu în oferta educațională: 

Programe de licență: 
Geografie 
Geografia turismului  
Programe de master: 
Turism și dezvoltare durabilă 

Situația financiară 
Evoluția situației financiare a Departamentului de Geografie în ultimii 4 ani fiscali 

este prezentată în tabelul următor: 

Situația disponibilului în perioada 2017-2021 

 
 
 
Departament 

 

 
Disponibil 
la 
31.12.201
7 

 

 
Disponibil 
la 
31.12.201
8 

 

 
Disponib
il la 
31.12.20
19 

 

 
Disponib
il la 
31.12.20
20 

 

 
Disponib
il la 
31.12.20
21 

 
 

Deficit 
cumulat 

2017- 
20
20 

 

 
25% 
din 

deficit 

Disponibil 
final 2021 
(diminuat 

cu 25% din 
deficit si 

virari 
disponibil 

intre 
departamen

te) 
Geografie 153,047 -86,268 48,627 434,372 660,649 153,047 38,261.75 698,911.00 

 
 

Director de Departament 
Prof. univ. dr. Boengiu Sandu 

 


