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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 3 

din data de 29 martie 2018 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 29 martie 

2018, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate 

cu prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Raportul  Rectorului privind starea Universității din Craiova în 

anul 2017. (Anexa 1 – www.ucv.ro/despre/stuctură/documente2.php). 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. (Anexa 2 – Extras C.A. din 

23.03.2018). 

Art. 3. Se aprobă modificarea Art. 24, alin.(3) din Regulamentul privind acordarea 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, în următoarea formă: 

 “Studenții beneficiari de burse Erasmus – Socrates care nu au situația școlară definitivată până la 

începutul semestrului II își păstrează bursa de merit sau socială obținută, pe toată durata 

școlarizării în străinătate”, “Pentru bursa socială studentul va actualiza documentele de venit în 

termen de 15 zile de la începutul semestrului al II-lea.” 

(Anexa 3 – Extras C.A. din 07.03.2018). 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie, 

Universitatea din Craiova, pentru desființarea programului de studii universitare de master Chimie 

Aplicată. (Anexa 4 – Extras C.A. din 21.02.2018, Extras nr. 38/20.02.2018). 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, 

Universitatea din Craiova, pentru desființarea programului de studii universitare de master 

Valorificarea și protecția resurselor din mediul geografic. (Anexa 5 – Extras C.A. din 21.02.2018, 

Extras nr. 39/21.02.2018). 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, 

Universitatea din Craiova, pentru retragerea din oferta educațională a programului de studii 

universitare de master Sisteme electronice avansate (SEA), IF, domeniul de studii Inginerie 
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Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (IETTI). (Anexa 6  – Extras C.A. din 

12.03.2018,  adresa nr. 554/12.03.2018). 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept pentru încadrarea în domeniu a 

programului de studii universitare de master Administrație Publică – Public Administration (cu 

predare în limba engleză) și planurile de învățământ corespunzătoare, învățământ cu frecvență 

(IF), zi, 120 credite. Se aprobă solicitarea pentru validarea calificării și introducerea în R.N.C.I.S. 

a programului aferent respectivei calificări. (Anexa 7 – Extras C.A. din 28.02.2018, adresa nr. 

117/27.02.2018). 

Art. 8. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

licență: 

 Fizică Informatică (IF) (D2) – evaluare periodică  

 Facultatea de Științe 

(Anexa 8 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 

Art. 9. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

licență: 

 Inginerie economică industrială (IF) (D24) – evaluare periodică 

 Facultatea de Mecanică 

(Anexa 9 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 

Art. 10. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului: 

 Programul de Formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 

pentru profesia didactică – Craiova (IF) (D14) – evaluare periodică  

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(Anexa 10 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 

Art. 11. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului: 

 Programul de Formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 

pentru profesia didactică – Drobeta-Turnu Severin (IF) (D14) – evaluare periodică 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(Anexa 11 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 

Art. 12. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

master: 

 Artele vizuale: Creație și restaurare, domeniul de master Arte vizuale (IF) (D15) – 

acreditare domeniu master și acreditare program nou master  

 Facultatea de Teologie Ortodoxă 

(Anexa 12 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 
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Art. 13. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

master: 

 Administrație publică (în limba engleză)/Master Public Administration (IF) (D17) – 

încadrare program nou de master în domeniul de master acreditat Științe 

administrative  

 Facultatea de Drept 

(Anexa 13 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.) 

Art. 14. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

master: 

 Business Administration (IF) (D18) - încadrare program nou de master în domeniul 

de master acreditat Administrarea afacerilor 

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

(Anexa 14 – Adresa nr. 1985/28.03.2018 - Prorectorat Programe de Studii și Asigurarea 

Calității, Referat D.M.C.). 

Art. 15. Se aprobă propunerea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie, 

Universitatea din Craiova, pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din 

Craiova domnului Acad. prof. univ. dr. Gheorghe DUCA, Președinte al Academiei de Științe din 

Republica Moldova. (Anexa 15 – Extras C.A. din 14.03.2018, adresa nr. 428/14.03.2018, Extras 

din Procesul-verbal al sediței Consiliului Facultății de Științe). 

Art. 16. Se aprobă propunerea Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, pentru 

decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Emil 

BOROGHINĂ, personalitate marcantă a lumii teatrale europene, Președintele Fundației 

Shakespeare și Vice-Președinte al Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare. (Anexa 16 – 

Extras C.A. din 23.03.2018, adresa nr. 767/15.03.2018, Extras nr. 770/15.03.2018). 

Art. 17. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare academică între 

Universitatea din Craiova și Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica Moldova. (Anexa 17 – 

Extras C.A. din 21.02.2018). 

Art. 18. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare academică între 

Universitatea din Craiova și Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova. (Anexa 18 – 

Extras C.A. din 21.02.2018). 

Art. 19. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare academică între 

Universitatea din Craiova și Universitatea din Vlora “Ismail Qemali” (Vlora, Albania). (Anexa 19 

– Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 20. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea din 

Sakarya (Turcia) și Universitatea din Craiova pentru organizarea “Traders International Student 

Conference on International Trade (InTraders)”. (Anexa 20 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 21. Se aprobă afilierea  la Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste din 

cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, domnului  prof. univ. dr. Claudiu COMAN, cadru 

didactic titular la Universitatea “Transilvania” din Brașov, care a obținut abilitarea în domeniul de 
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doctorat  Sociologie prin Ordinul MEN nr. 725 din 12.12.2014. (Anexa 21 - Adresă IOSUD – 

UCV, cerere și OMEN). 

Art. 22. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Marius VLADU, cadru 

didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Agronomie, abilitat în domeniul de 

doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ordinul M.E.N. nr. 4137 din 

21.06.2017, de afiliere la Şcoala Doctorală de Ingineria și Managementul Resurselor Vegetale și 

Animale, USAMV București, în calitate de conducător de doctorat. (Anexa 22 – Adresa IOSUD – 

UCV, cereri, OMEN). 

Art. 23. Se aprobă tarifele propuse pentru activitățile desfășurate în cadrul Centrului 

de Limbi Moderne Interlingua, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, pentru anul 2018: 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel introductiv (A1), durata: 56 

de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel intermediar (A2), durata: 56 

de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator independent − nivel-prag (B1), durata: 56 de 

ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator independent – avansat (B2, C1), durata: 56 de 

ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri specializate pe diverse domenii: juridic, economic, bancar, jurnalistic, 

tehnic, medical etc., durata: 56 de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenelor de 

definitivat şi gradul II, durata: 40 de ore, tarif/curs – 450 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru obținerea certificatelor internaționale: IELTS, 

Deutsches Sprachdiplom etc., durata: 50 de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru studenții care participă la mobilități Erasmus +, 

durata: 20 de ore, tarif/curs – 300 lei; 

 Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ ocupaționale) ● engleză, franceză, italiană, germană şi 

spaniolă, durata: 3 ore, tarif - 200 lei; 

 Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ ocupaționale) la Limba română, durata: 3 ore, tarif - 300 

lei; 

 Teste de plasament în grupe de studiu ● engleză, franceză, italiană, germană şi 

spaniolă ●, durata: 3 ore, tarif - 200 lei; 

 Servicii de traducere și de consultanţă lingvistică 

Traducere de texte de specialitate; Traducere de texte literare; Asistenţă pentru 

evaluarea şi validarea traducerilor – 25-40 lei/pagină (în funcție de complexitatea 

textului și de termenele limită). 

Reguli de tehnoredactare: formatul de pagină A4, Times New Roman, Font size 12, 

spațierea între rânduri – 1,5 linii. 

(Anexa 23 – Extras C.A. din 21.02.2018, adresa nr. 736/15.02.2018). 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind aprobarea taxelor 

necesare organizării în perioada 27-29 septembrie 2018, a două conferințe – Conferința 

Europeană – ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research) și Conferința 

Internațională Durable Agriculture-Agriculture of the Future, astfel: 

 taxă de participare de 130 euro sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua 
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efectuării plății; 

 taxă de participare de 80 euro sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua 

efectuării plății pentru membrii Consorțiului USAMV-uri; masteranzi și 

doctoranzi; 

 taxă excursie în cadrul conferințelor – 30 euro sau echivalentul în lei la cursul 

B.N.R. din ziua efectuării plății. 

(Anexa 24 – Extras C.A. din 28.02.2018, adresa nr. 316/28.02.2018). 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, pentru 

taxele de participare la Colocviul Internațional Receptarea Antichității Greco-Latine în culturile 

europene, ediția a X-a aniversară, în 26 mai 2018, astfel: 

 175 lei, pentru participanții din țară; 

 40 euro, pentru participanții din străinătate. 
(Anexa 25 – Extras C.A. din 07.03.2018, adresa nr. 754/05.03.2018). 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Universitatea din Craiova, privind taxa de școlarizare/cursant în valoare de 300 lei, în 

vederea derulării programelor de formare, desfășurate în perioada iunie-iulie 2018: 

1.   Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 

gradul didactic II, profesori – Limba engleză, profesori – Limba și literatura 

română; 

2.   Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 

gradul didactic II, - profesori – învățământ preșcolar; 

3.   Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 

gradul didactic II, - profesori – învățământ primar. 

(Anexa 26 – Extras C.A. din 23.03.2018, adresa nr. 114/19/03.2018). 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Universitatea din Craiova, privind taxa de participare în cuantum de 150 lei pentru 

participanții din țară, respectiv 33 euro pentru participanții din străinătate, la Conferința 

Internațională Educație și Spiritualitate, ediția a IV-a, organizată de departament în perioada 16-

17 iunie 2018. (Anexa 27 – Extras C.A. din 23.03.2018, adresa nr. 113/19.03.2018). 

Art. 28. Se aprobă solicitarea Departamentului de Matematici Aplicate, 

Universitatea din Craiova, pentru taxa de participare  în cuantum de 250 lei, la International 

Conference on Applied Mathematics and Numerical Methods și scutirea de la plata acestei taxe a 

membrilor departamentului. Conferința va fi organizată în perioada 19-20 octombrie 2018. (Anexa 

28 – Extras C.A. din 23.03.2018, adresa nr. 14/16.03.2018). 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea din Craiova, privind componența comisiilor pentru examenul de absolvire a cursului 

de perfecționare Managementul proiectelor în unitățile de învățământ, sesiunile 11 martie 2018 și 

1 aprilie 2018: 

Comisia 1 

Președinte: Prof. univ. dr. Ion CRIVEANU 

Membri: Conf. univ. dr. Roxana BĂDÂRCEA 

  Conf. univ. Claudiu BOCEAN 

Secretar: Lect. univ. dr. Nicoleta FLOREA 
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Comisia 2 

Președinte Conf. univ. dr. Adriana SCRIOȘTEANU 

Membri: Conf. univ. dr. Anca PĂUNESCU 

  Lect. univ. dr. Maria ENESCU 

Secretar: Lect. univ. dr. Ileana Mihaela CHIRIȚESCU 

(Anexa 29 – Extras C.A. din 21.02.2018, adresa nr. 1074/20.02.2018). 

Art. 30. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie, Universitatea din Craiova, 

privind schimbarea destinației Căminului nr. 5 din Complexul studențesc Agronomie, str. 

Libertății, nr. 25 (fost 19), în Complex de Cercetare și Activități Conexe “Sfântul Ierarh Calinic”-  

Craiova. (Anexa 30 – Extras C.A. din 21.02.2018, adresa nr. 101/20.02.2018). 

Art. 31. Se aprobă Nota de fundamentare privind “CONSOLIDAREA, 

REABILITAREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE 

CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE “SFÂNTUL IERARH CALINIC” – CRAIOVA”, în 

vederea introducerii în lista de investitii înaintate spre aprobare Ministerului Educatiei Nationale. 

1. Denumirea investiţiei 

CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI 

DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE 

„SFÂNTUL IERARH CALINIC" – CRAIOVA 

2. Amplasamentul 

Craiova, str. Libertăţii, nr. 25 (fost nr. 19), judeţul Dolj.  
  

3. Titularul investiţiei 
Universitatea din Craiova, Str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj 

4. Necesitatea, oportunitatea şi eficienţa lucrărilor solicitate 

Se propune reabilitarea şi modernizarea imobilului aparţinând Universităţii din Craiova ce 

găzduieşte spaţii dezafectate care au fost alocate desfăşurării activităţilor didactice universitare. 

Lucrările avute în vedere cuprind consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea şi 

dotarea corespunzătoare a spaţiilor respective.  

Obiectivele generale al investiţiei sunt: 

• îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din Universitatea din Craiova pentru 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, în vederea realizării unui proces educaţional la standarde 

europene. 

• asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din regiunea Olteniei şi creşterea 

participării la educaţie a tinerilor. 

Prin investiţia de faţă se vine în întâmpinarea nevoii de creare a unei infrastructuri, care să 

dezvolte învăţământul superior, care să formeze specialişti în domeniile aferente (Teologie şi Arte 

Vizuale) şi care să asigure dezvoltarea economică la nivel regional şi naţional. 

Suprafața construită propusă pentru reabilitare, extindere şi supraetajare = cca. 775 mp 

Suprafața desfăşurată propusă pentru reabilitare, extindere şi supraetajare = cca. 2759 mp 

POT propus = 35 % 

CUT propus = 1,20  

 

5.  Finanţarea obiectivului: 
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Obiectivul va fi finanţat prin atragerea de fonduri europene, programul POR. 

6. Valoarea estimată a investiţiei 

Având în vedere faptul ca suprafaţa desfăşurată propusă pentru reabilitare, extindere şi 

supraetajare este de cca. 2759 mp, rezultă o valoare estimată a obiectivului de investiţii de 

2500000 euro fără TVA, respectiv 11647000 lei (la un curs 1 euro = 4.6588 din data de 

21.02.2018). 

Totodată pentru asigurarea unei dotări corespunzătoare a laboratoarelor, a sălilor de curs şi 

de seminar şi a tuturor spaţiilor destinate infrastructurii educaţionale rezultă o valoare estimată de 

2500000 euro fără TVA, respectiv 11647000 lei (la un curs 1 euro = 4.6588 din data de 

21.02.2018). Valoarea totală estimată a investiției este de 5000000 euro fără TVA, respectiv 

23294000 lei (la un curs 1 euro = 4.6588 din data de 14.02.2018). 

(Anexa 31 – Extras C.A. din 28.02.2018, Notă de fundamentare). 

Art. 32. Se aprobă Nota de fundamentare privind „CONSOLIDARE, 

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAȚII PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE, CRAIOVA, STR. 

CALEA BUCUREȘTI, NR. 107 G”, în vederea introducerii în lista de investitii înaintate 

spre aprobare Ministerului Educatiei Nationale. 

1. Denumirea investiției 

CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAŢII 

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE,  CRAIOVA, STR. 

CALEA BUCUREŞTI, NR. 107 G. 

2. Amplasamentul 

CRAIOVA, str. CALEA BUCUREŞTI, nr. 107 G  

3. Titularul investiției 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13 

4. Necesitatea, oportunitatea și eficiența lucrărilor solicitate  

 Se propune consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea imobilului 

aparținând Universităţii din Craiova, de la adresa menţionată, pentru pregătirea unor spaţii moderne 

de învăţământ, cercetare şi pentru activităţi conexe procesului educaţional.  

 În prezent imobilul respectiv, cu denumirea Căminul studenţesc nr. 9, este o clădire 

proiectată şi executată în anii 1972-1973, are un regim de înălţime Sp+p+4, forma dreptunghiulară 

în plan, cu dimensiuni de 16,30 x 58,30 m şi este realizată din două tronsoane separate prin rost 

seismic şi de tasare. 

 Structura de rezistenţă este realizată din pereţi portanţi de cărămidă, cu centuri din b.a.  

Pereţii transversali şi longitudinali sunt prevăzuţi cu centuri din b.a. cu grosimea egală cu grosimea 

planșeului, de 14 cm. 

 Clădirea prezintă următoarele degradări vizibile: fisuri în pereţii exteriori; blocurile de 

cărămidă sunt necorespunzător aranjate; segregări în elementele de b.a.; nerespectarea acoperirii cu 

beton a armăturilor; fisuri în planşee; în jurul clădirii s-au produs tasări ale trotuarelor. 

 Se constată o disproporţie între rigidităţile şi capacităţile de rezistenţă dintre pereţii de pe 

cele două direcţii principale. Lipsa unor stâlpişori continui cu un procent de armare de minim 1% 

ancoraţi în centuri continue cu înălţimea de min. 20 cm contribuie la conformarea deficitară 
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ansamblului structural. 

 În prezent imobilul este în conservare şi nu mai respectă standardele impuse pentru 

funcţionalitatea iniţială 

 Se impun soluţii de intervenţie asupra construcţiei privind consolidarea, reabilitarea, 

modernizare, extindere. Raportul de expertiză tehnică întocmit cu privire la imobil propune două 

soluţii. 

 Lucrarile avute în vedere cuprind consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

echiparea imobilului respectiv la nivelul standardelor actuale. 

 Obiectivele generale al investiției sunt: 

 Îmbunatatirea calității infrastructurii de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor juridice şi 

ştiinţelor sociale în cadrul Universităţii din Craiova.  

 Îmbunatatirea calității infrastructurii academice necesare pentru dezvoltarea parteneriatelor 

de cercetare academică la nivel regional, naţional şi internaţional, din acest domeniu. 

 Achiziție active corporale și necorporale pentru educație, învătământ și cercetare, precum şi 

pentru funcționarea şi promovarea educaţiei ecologice în rândul studenților și al membrilor 

colectivității. 

 Prin investiţia de faţă se vine în întâmpinarea nevoii de creare a unei infrastructuri, care să 

dezvolte învățământul superior şi cercetarea academică, care să formeze specialiști în domeniile 

aferente și care să asigure dezvoltarea economică la nivel regional și național.  

 S teren proprietate = 58.535,00 mp 

 S teren studiat = 2.490,80 mp 

 AC studiat = 1000, 80 mp 

 AC existent ce se reabiliteaza = 995,02 mp 

 AC extindere = 6,70 mp 

 ADC studiat = 4907,26 mp din care: 

 ADC existent ce se reabiliteaza = 4874,26 

 ADC extindere = 33,50 mp 

 POT existent pe teren studiat = 39,90 % 

 POT propus pe teren studiat = 40,20 % 

 CUT existent pe teren studia t= 1,95 

 CUT propus pe teren studiat = 1,96 

5. Finanțarea obiectivului: 

Obiectivul va fi finanțat prin atragerea de fonduri europene prin PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 10 - ÎMBUNĂTĂŢIREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, în cadrul activităţii REABILITARE/ 

MODERNIZARE/ EXTINDERE/ ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

UNIVERSITARE 

6. Valoarea estimată a investiției  

Valoarea totală a proiectului este de 18.615.200,00 lei (respectiv 4 milioane euro, la cursul 

BNR din 8.02.2018, 1 euro = 4,6538 lei), inclusiv TVA. 

Contribuția Universitatii din Craiova este în cuantum de 372.304 lei (respectiv 80.000 euro 

la cursul BNR din 8.02.2018, 1 euro = 4,6538 lei), respectiv  2%, reprezentând cofinanțarea 

proiectului respectiv. 

(Anexa 32 – Extras C.A. din 21.02.2018, Notă de fundamentare). 

Art. 33. Se aprobă Nota de fundamentare privind “REABILITARE, 

REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP C7 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11, FACULTATEA DE  EDUCAȚIE FIZICĂ 



Hotărârea nr. 3 din 29 martie 2018 Pagina 9 
 

ȘI SPORT”, în vederea introducerii în lista de investitii înaintate spre aprobare Ministerului 

Educatiei Nationale. 

1. Denumirea investiției 

REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11, FACULTATEA DE  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT  

2. Amplasamentul 

Calea Brestei nr. 146, Craiova, judetul Dolj 

3. Titularul investiției 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13 

4. Necesitatea, oportunitatea și eficiența lucrărilor solicitate  

  Investiția pe care noi o propunem este legată de necesitatea existenței unei infrastructuri 

complexe de educație și cercetare în domeniul educației fizice și sportului, dar și în domeniul 

aplicativ al acesteia fiind vorba de recuperarea medicală prin kinetoterapie. Specialiștii care 

activează în aceste două ramuri au nevoie de o pregătire complexă la standarde europene, ceea ce 

presupune asigurarea unor spații educaționale conforme cu cerințele europene și a unei dotări care 

să permită accesul studenților la tehnologii noi de antrenament, de evaluare specifică și de 

cercetare. Investiția este cu atât mai justificată cu cât la nivel regional este necesară existența unei 

infrastructuri care să asigure formarea și dezvoltarea profesională în aceste domenii cu implicații 

asupra  dezvoltării economice la nivel regional și național. Datorită politicilor de sănătate care 

vizează dezvoltarea segmentului de prevenție și reducerea costurilor generate de actul medical 

complex, se impune formarea unui număr mai mare de specialiști în domeniile care pot promova 

sănătatea. Strategia la nivel European fiind legată de găsirea căilor prin care să se prevină 

dezvoltarea bolilor cronice sau a patologiei degenerative, care generează costuri, precum și 

orientarea spre dezvoltarea performanței umane. Acest aspect se regăsește în nenumăratele apeluri 

de proiecte la nivel European. În acest context se află și România, și în mod special regiunea în 

care ne aflăm, care are nevoie de specialiști în domeniile amintite, ceea ce impune creșterea 

capacității de școlarizare și dezvoltarea structurilor care să corespundă stadardelor internaționale. 

Această filosofie se regăsește în strategia de dezvoltare a Universității din Craiova, care este lider 

în furnizarea specialiștilor pe piața muncii, la nivel regional și național. Cerința pe piața muncii, a 

unui număr mai mare de absolvenți ai kinetoterapiei, dar și din domeniul educației fizice și 

sportului, necesitatea dezvoltării cluburilor sportive locale și regionale, care să promoveze sportul 

la toate nivelele, a impus creșterea numărului de studenți și implicit necesitatea unor spații de 

învățământ adecvate ca dimensiune și dotare. 

Majoritatea clădirilor au fost construite în anii 1960-1970, ceea ce  impune un amplu 

proces de reabilitare, extindere și modernizare, cu atât mai mult cu cât există  modificări ale 

normelor seismice, conform cărora  aceaste clădiri nu rezistă chiar și la seisme mai mici, devenind 

total improprii pentru desfășurarea procesului didactic. 

Imposibilitatea dobândirii, de către Universitatea din Craiova,  în viitorul apropiat, a unor 

terenuri care să ne permită construcția unor noi infrastructuri educaționale și de cercetare, pentru 

studenți, considerăm că în acest moment este necesară modernizarea, extinderea și reabilitarea 

spațiilor de învățământ  existente.  

Importanța pe care populația o dă practicării sportului, încă de la vârste mici, a condus la 

apariția necesității de înființare a unui număr mare de cluburi sportive, care au nevoie de 

specialiști din toate ramurile sportive, specialiști care trebuie să aibă o pregătire complexă. 



Hotărârea nr. 3 din 29 martie 2018 Pagina 10 
 

De asemenea, așa cum am amintit, prevenția bolilor cardiovasculare, neurodegenerative, 

musculosheletale cornice, impune formarea unui număr mare de specialiști din domeniul 

kinetoterapiei, care să aibă capacitatea de a realiza evaluări obiective ale pacienților, de a institui 

programe de profilaxie și de recuperare specifică. În acest moment numărul specialiștilor din acest 

domeniu fiind sub cerințele pieței muncii. 

Mai mult decât atât există o solicitare importantă a acestei specialități în statele Uniunii 

Europene, fapt dovedit de numărul mare al absolvenților  din domeniul kinetoterapiei, care 

lucrează în afara țării. 

Toate aceste aspecte justifică importanța existenței unei baze educaționale cât mai 

performantă din punct de vedere al spațiului și al dotării. 

În ultimii ani numărul absolvenților de liceu, care s-au îndreptat spre aceste două ramuri, a crescut 

semnificativ, dovadă fiind ocuparea capacității maxime de școlarizare de care Facultatea de 

Educație  Fizică și Sport dispune. 

Numărul studenţilor la nivel național a scăzut drastic în ultimii ani: de la 907.353 persoane 

în 2007, totalul s-a prăbuşit la aproape jumătate – 464.592 de studenţi înscrişi în sistemul superior 

de învăţământ, în 2012. 

Evoluţia aceasta ne îndepărtează de ţinta fixată pentru 2020, când ambiţia României este ca 

26,7% din populaţia cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani să fie absolventă a unei forme de 

educaţie terţiară.  

Prin urmare, pe de o parte strategia de dezvoltare a infrastructurii educaționale a României 

în context European și pe de altă parte nevoia de creșterea a numărului de specialiști din domeniul 

kinetoterapiei și educației fizice și sportului, racordat la piața muncii, impune  reabilitarea, 

modernizarea și extinderea spațiilor de învățământ din cadrul complexului Facultății de Educație 

Fizică și Sport a Universității din Craiova. 

 

Obiectivele generale al investiției sunt: 

 Îmbunatatirea calității infrastructurii de educație din municipiul Craiova în vederea 

realizării unui proces educațional la standarde europene; 

 Asigurarea condițiilor necesare învățământului public din municipiul Craiova şi creşterea 

participării la educație a tinerilor. 

 

 Obiectivul specific al investiției constă în reabilitarea, modernizarea, supraetajarea și 

extinderea spațiilor de învățământ: Campus Universitar – Facultatea de Educație Fizică și Sport. 

 

Situația actuală a spațiilor existente: 

Pe terenul Campusului Universitar – Facultatea de Educație Fizică și Sport, în suprafață 

totală de 51274 mp, aflat în proprietatea Universității din Craiova, sunt amplasate  mai multe 

imobile având suprafața construită totală Sc = 6.162,0 mp; suprafata desfașurată totala Sdesf 

=14.741,0 mp, și cuprind următoarele tipuri de spații/clădiri :       

 a. Corpuri de clădire destinate procesului didactic/pedagogic: 

 - Corp C2 construit în anul 1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu sâmburi și centuri 

din b.a., planșee parțial din fâșii prefabricate b.a., parțial turnate monolit; tip acoperire: terasă; 

având suprafața construită Sc = 762,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 2286,0 mp; regim de 

înălțime: P+2E; 

 - Corp C6 construit în anul 1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu sâmburi și centuri 

din b.a., planșee parțial din fâșii prefabricate b.a., parțial turnate monolit; tip acoperire: șarpantă; 

având suprafața construită Sc = 524,0 mp, suprafața desfășurată Sd =743,0 mp; regim de înălțime: 

D+P; 

 - Corp C7 construit în anul 1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu sâmburi și centuri 

din b.a., planșee parțial din fâșii prefabricate b.a.; tip acoperire: terasă; având suprafața construită 

Sc = 1151,0 mp, suprafață desfășurată Sd =1151,0 mp; regim de înălțime: P; 
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 - Corp C12 construit în anul 1967-1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu sâmburi și 

centuri din b.a., planșee parțial din fîșii prefabricate b.a., pațial turnate monolit; tip acoperire: 

terasă; având suprafața construită Sc = 386,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 772,0 mp; regim de 

înălțime: S+P+1E. 

 b. Corpuri de cladire destinate cazării studentilor: 

 - Corp C3 (Caminul 11) construit în anul 1967-1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu 

sâmburi și centuri din b.a., planșee parțial din fâșii prefabricate b.a., parțial turnate monolit; tip 

acoperire: terasă; având suprafața construită Sc = 717,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 2868,0 mp; 

regim de înălțime : S+P+3E; 

 - Corp C4 (Caminul 12) construit în anul 1967-1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu 

sâmburi și centuri din b.a., planșee parțial din fâșii prefabricate b.a., parțial turnate monolit; tip 

acoperire: terasă; având suprafața construită Sc = 717,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 2868,0 mp; 

regim de înălțime: S+P+3E; 

 - Corp C5 (Caminul 13) construit în anul 1967-1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu 

sâmburi și centuri din b.a., planșee partial din fâșii prefabricate b.a., parțial turnate monolit; tip 

acoperire: terasă; având suprafața construită Sc = 716,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 2864,0 mp; 

regim de înălțime: S+P+3E. 

 c. Corpuri de cladire conexe cu destinație tehnic-administrativă sau gospodarească: 

 - Corp C1 (pct. control) construit în anul 1968 din zidărie de cărămidă, planșeu b.a., tip 

acoperire: terasă; având suprafața construita Sc = 20,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 20,0 mp; 

regim de înălțime: P; 

 - Corp C8 (magazie) construit pe structura metalica și închideri partial cu panouri de tablă, 

parțial din zidărie cu bolțari; tip acoperire șarpantă, într-o apă cu învelitoare din panouri de tablă 

ondulată; având suprafața construita Sc = 46,0 mp, suprafața desfășurată Sd =46,0 mp; regim de 

înălțime: P; 

 - Corp C9 (magazie) construit pe structură metalică și închideri cu panouri de tabla; tip 

acoperire șarpantă, cu învelitoare din tablă; având suprafața construita Sc = 211,0 mp, suprafața 

desfășurată Sd =211,0 mp; regim de înălțime: P; 

 - Corp C10 (depozit CL) construit din zidărie de cărămidă; tip acoperire șarpantă, cu 

învelitoare din tablă; având suprafața construita Sc = 26,0 mp, suprafața desfășurată Sd =26,0 mp; 

regim de înălțime: P; 

 - Corp C11 (magazie) construit pe structură metalică și închideri cu panouri de tabla; tip 

acoperire șarpantă, în două ape cu învelitoare din panouri de tablă ondulată; având suprafața 

construita Sc = 333,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 333,0 mp; regim de înălțime: P; 

 - Corp C14 (magazie) construit pe structură metalică și închideri cu panouri de tabla; tip 

acoperire șarpantă, în doua ape cu învelitoare din panouri de tabla ondulată; având suprafața 

construita Sc = 371,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 371,0 mp; regim de înălțime: P; 

 - Corp C15 (pct. control) construit în anul 1967-1968 din zidărie de cărămidă rigidizată cu 

sâmburi și centuri din b.a., planșeu b.a., tip acoperire: terasă; având suprafața construiă Sc = 102,0 

mp; suprafața desfășurată Sd = 102,0 mp; regim de înălțime: P; 

 - Corp C16 (statie hidrofor) construit din zidărie de cărămidă rigidizată cu sâmburi și 

centuri din b.a., planșeu b.a., tip acoperire: terasă; având suprafața construită Sc = 38,0 mp, 

suprafața desfășurată Sd = 38,0 mp; regim de înălțime: P; 

 - Corp C17 (seră) construit din profile metalice și închideri din geam clar/armat având 

suprafața construită Sc = 42,0 mp, suprafața desfășurată Sd = 42,0 mp; regim de înălțime: P. 

 Finisajele interioare sunt obișnuite: tencuieli drișcuite și zugrăvite în culori de apă, pentru 

pereți și plafoane, iar în grupurile sanitare – vopsitorii în ulei și placări cu faianță. Pardoselile din 

spațiile comune destinate circulațiilor sunt din mozaic turnat în câmp continuu, din gresie în 

grupurile sanitare și unele încăperi, și parchet în sălile de curs, sălile de sport și birouri. 

Finisajele exterioare: 

- Pereți exteriori cu tencuială drișcuită și zugrăveli  în culori de apă; 
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- Tâmplărie metalică/lemn/pvc cu geam clar; 

- Soclu beton; 

- Trotuare din beton. 

Utilități existente : 

 Apa rece este asigurată din rețeaua publică stradală printr-un branșament existent, fiind 

contorizată printr-un apometru montat într-un camin plasat în incintă. 

Instalația interioară de canalizare menajeră este branșată la rețeaua publică stradală și 

servește la colectarea apelor uzate menajere rezultate. 

Clădirile sunt branșate la rețeaua publică electrică, dar și la rețeaua de telefonie fixă. 

 Încălzirea spațiilor de învățământ este realizată din punctul termic din cadrul campusului. 

Având în vedere motivele menționate și obiectivele privind modernizarea și extinderea 

bazei materiale existente, se intenționează reabilitarea, supraetajarea și extinderea corpului de 

clădire C7. În acest scop, imobilul cu o suprafață construită de 1151 mp va fi supus consolidării, 

reamenajării interioare a spațiilor existente, supraetajării cu un nivel, pe întreaga suprafață, și 

extinderii cu o sală de jocuri sportive care să permită practicarea urmatoarelor discipline: handbal, 

tenis de câmp, baschet, atletism, volei și badmington. Suprafața desfașurată a clădirii finalizate va 

fi de 3400 mp. 

Pentru atingerea obiectivului propus, se vor dezafecta corpurile cu destinația de magazii 

C8 si C11. 

În consecință propunem efectuarea studiilor de teren (expertiza tehnică, studiul geotehnic, 

studiul energetic) și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea atragerii de 

fonduri europene prin programe POR.  

5. Finanțarea obiectivului: 
Obiectivul va fi finanțat prin atragerea de fonduri europene prin programul POR 2014-2020.    

6. Valoarea estimată a investiției  

 În conformitate cu Ordinul 11N/1994 clădirile destinate procesului de învatamant superior 

din cadrul Campusului Universitar – Facultatea de Educatie Fizica si Sport, se încadrează în clasa 

a IV –a având o valoare a investiției de 750 euro / mp- investiție nouă. Sala de jocuri sportive este 

asimilată cladirilor din clasa IV “sala mare sport”, datorită standardelor de performanță cerute, 

având o valoare a investiției de 1200 euro/mp. S-a luat în calcul o valoare estimativa de 85% din 

valoarea/mp din Ordinul 11N/1994 pentru “sali sport mari”. 

Pentru lucrările de intervenție: reamenajare, consolidare în vederea supraetajării, 

dezafectare parțială a planșeelor existente, etc. asupra corpului C7, a fost luată în calcul o valoare 

estimativă de 75% valoarea unei investiții noi, rezultând un cost estimat de 562,5 euro/mp 

suprafață existentă. Ca urmare valoarea estimată pentru lucrările de reamenajare/consolidare = 

1151mp x 562,5 euro/mp = 647.437,5 euro. La aceasta se adaugă costurile supraetajării: 1151mp x 

750 euro/mp = 863.250 euro și costurile extinderii (sala de sport) : 1148mp x 1020 euro/mp = 

1.170.960 euro 

Valoarea totală estimată a investiției este de 2.681.647,5 euro fără TVA. 

(Anexa 33 – Extras C.A. din 28.02.2018). 

 

Art. 34. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții “REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE 

CORP C7, DEZAFECTARE CORPURI C8, C11”, Str. Brestei, nr. 156, Craiova, jud. Dolj. în 

vederea finanțării lui prin Programul Operațional Regional 2014-2020.   
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Art. 34.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITARE, REAMENAJARE, 

SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7, DEZAFECTARE CORPURI C8, C11” în 

cuantum de 18.064.080 lei.   

Art. 34.2. Se aprobă contribuția proprie a Universității din Craiova la acest proiect, 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor neeligibile cât și contribuția de 0% la valoarea 

cheltuielilor eligibile, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

“REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7, 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11”. 

Art. 34.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE 

CORP C7, DEZAFECTARE CORPURI C8, C11” pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 34.4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului  

“REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7, 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale  

Art. 34.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 

obiectivul de investiții “REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI 

EXTINDERE CORP C7, DEZAFECTARE CORPURI C8, C11” , indicatorii tehnico-

economici și anexa privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 34.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 

plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 34 – Extras C.A. din 14.03.2018). 

Art. 35. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu 

piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentatiei tehnice 

întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE.  

Art. 35.1 Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29.980.580,00 lei (inclusiv 

TVA). 

Art.  35.2. Se aprobă contribuția proprie de 0,5 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 149.903,69  lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>. 
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Art. 35.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI 

A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii 

ale Universității din Craiova. 

Art. 35.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 35.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 

obiectivul de investiții “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC” , indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumara a 

investiției. 

Art. 35.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 

plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 35 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 36. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂTĂMÂNT - 

CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu 

piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice 

întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE;  

Art. 36.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) si F(C11) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29.900.500,00 lei (inclusiv 

TVA). 

Art. 36.2. Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>. 

Art. 36.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului <REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI 

D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 36.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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Art. 36.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 

obiectivul de investiții “ REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - 

CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU 

PROFIL ELECTRIC” , indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumara a 

investiției. 

Art. 36.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată în 

plenul Senatului, în vederea actualizarii acestora. 

(Anexa 36 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 37. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR 

CU PROFIL ELECTRIC> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de 

investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar 

în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației 

tehnice întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢIE;  

Art. 37.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 

29.990.000,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 37.2. Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) 

ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>. 

Art. 37.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI 

G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU 

PROFIL ELECTRIC>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 

din veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 37.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.. 37.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 

obiectivul de investiții “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” , indicatorii tehnico-economici și anexa 

privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 37.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 

plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 
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(Anexa 37 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 38. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică, Universitatea din Craiova 

privind schimbarea denumirii inițiale pentru proiectul cu titlul “Centrul de expertiză, diagnoză și 

inspecții tehnice în domeniul automobilelor”, având ca locație spațiul de la Halele Universității de 

pe strada Câmpia Islaz nr. 89, în “Reabilitare și dotare constructive C2 a Facultății de Mecanică, în 

vederea înființării unui Centru de testări și servicii în ingineria autovehiculelor și inginerie civilă, 

P și P+2E”. (Anexa 38 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 39. Se aprobă proiectul “LIVE AND STUDY IN COLLABORATION WITH 

NATURE” și a indicatorilor tehnico-economici asociați obiectivului de investiții, în cadrul 

Programului: Interreg – IPA CBC Romania – Serbia, Prioritate de investiții PA 2. Environmental 

protection and risk management, Obiectiv Specific: 2.1 Environmental protection and sustainable 

use of natural resources.  

39.1. Se aprobă Studiul De Fezabilitate/Documentaţia De Avizare A Lucrărilor De Intervenţie 

<REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRUL UNIVERSITAR 

DROBETA TURNU SEVERIN în vederea îmbunătățirii EFICIENȚEI ENERGETICE> și 

indicatorii tehnico-economici ai acestuia, studiu întocmit pentru proiectul LIVE AND STUDY IN 

COLLABORATION WITH NATURE. 

 

39.2. Se aprobă contribuția proprie de maxim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului < LIVE AND STUDY IN COLLABORATION WITH NATURE>. 

 

39.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<LIVE AND STUDY IN COLLABORATION WITH NATURE>, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din venituri proprii. 

 

39.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

39.5. Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobati, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizarii acestora. 

(Anexa 39 – Extras C.A. din 23.03.2018). 

Art. 40. Se aprobă completarea Consiliului Departamentului de Învățământ la 

Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (ID-IFR) cu încă un membru: conf. univ. dr. Mihaela 

Alexandrina POPESCU – Departamentul pentru Pregătirea pesonalului Didactic. (Anexa 40 – 

Extras C.A. din 28.02.2018, adresa nr. 1301/28.02.2018). 

Art. 41. Se aprobă calendarul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în 

Consiliul Facultăţii de Horticulutră, Universitatea din Craiova, la solicitarea  Asociației 

Studenților Facultății de Horticultură: 

 16 aprilie 2018, primul tur; 

 18 aprilie 2018, turul II. 

(Anexa 41 – Adresa nr. 179/06.03.2018). 

Art. 42. Se aprobă comisia pentru alegerea reprezentanților studenţilor în Consiliul 

Facultăţii de Horticultură, Universitatea din Craiova, la solicitarea  Asociației Studenților 

Facultății de Horticultură: 
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Președinte: Adelina Larisa MUNTEANU 

Membri: Nicoleta Benonica POMANĂ 

  Alina PAȘOL 

  Denisa PĂSĂRIN 

(Anexa 42 – Adresa nr. 178/06.03.2018). 

Art. 43. Se aprobă calendarul pentru alegerea reprezentanților studenților membri în 

Consiliul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, la solicitarea Facultății de Litere: 

 16 aprilie 2018, primul tur; 

 18 aprilie 2018, turul II. 

(Anexa 43 – Adresa nr. 768/15.03.2018, Extras nr. 766/15.03.2018). 

Art. 44. Se aprobă comisia pentru alegerea reprezentanților studenților membri în 

Consiliul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, la solicitarea Facultății de Litere: 

Președinte: Miruna CIOBANU 

Membri: Olivia PÎRCĂLĂBIORU 

  Alina TOPSAC 

(Anexa 44 – Adresa nr. 768/15.03.2018, Extras nr. 766/15.03.2018). 

Art. 45. Se aprobă calendarul pentru alegerea reprezentanților studenților din cadrul 

Facultății de Litere, membri în Senatul universitar, la solicitarea Facultății de Litere: 

 16 aprilie 2018, primul tur; 

 18 aprilie 2018, turul II. 

(Anexa 45 – Adresa nr. 768/15.03.2018, Extras nr. 766/15.03.2018). 

Art. 46. Se aprobă comisia pentru alegerea reprezentanților studenților din cadrul 

Facultății de Litere, membri în Senatul universitar, la solicitarea Facultății de Litere: 

Președinte: Anamaria LAZĂR 

Membri: Daniela STANCU 

  Raluca SĂRBU 

(Anexa 46 – Adresa nr. 768/15.03.2018, Extras nr. 766/15.03.2018). 

Art. 47. Se respinge cererea doamnei NEDELCU Alisia Cristina, cu numărul de 

înregistrare 1008/16.02.2018. 

Art. 48. Se aprobă documentaţia tehnico-economica şi indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la 

obiectivul de investiții <CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU 

MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+p+2), MODERNIZAREA ȘI 

DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE “SFÂNTUL 

IERARH CALINIC”>, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), județul Dolj , în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului POR/2017/10/10.1/10.3, conform documentației tehnice 

întocmite în cadrul DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE;  

Art. 48.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului <CONSOLIDAREA, REABILITAREA, 

EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA 
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Sp+P+2), MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI 

ACTIVITĂȚI CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC”>, în cuantum de  3.386.400 

euro fără TVA, cota proiect Universitatea din Craiova, respectiv 15.130.096,56 lei (la un 

curs 1 euro = 4,4679 din data de 23.01.2018).  

Art. 48.2. Se aprobă contribuția proprie de 0% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

valoare de 0,00 lei, cota proiect Universitatea din Craiova, reprezentând cofinanțarea 

proiectului .  

Art. 48.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului  <CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU 

MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), 

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI 

CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC”> pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din veniturile proprii ale Universității din Craiova.  

Art. 48.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

Art. 48.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 

obiectivul de investiții “ CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU 

MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA Sp+P+2), 

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI 

CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC” , indicatorii tehnico-economici și anexa 

privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 48.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 

plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 47 – Extras C.A. din 28.03.2018). 

Art. 49. Se aprobă proiectul “SCIENCE FOR SPORT” și indicatorii tehnico-

economici asociați obiectivului de investiții, în cadrul Programului: Interreg – IPA CBC Romania 

– Serbia, Prioritate de investiții PA 1 – Employment promoticon and basic services stengthening 

for an inclusive growh, ObiectivSpecific: 1.2. “Health and social infrastructure”, contribuția 

proprie este de maxim 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

49.1. Se aprobă contribuția proprie de maxim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului < SCIENCE FOR SPORT >. 

49.2. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<SCIENCE FOR SPORT >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 

din venituri proprii. 

49.3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

49.4. Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobati, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizarii acestora. 

(Anexa 48 – Extras C.A. din 28.03.2018). 

Art. 50. Se aprobă proiectul “Increasing professional skills and employment in the 

Romania-Serbia cross-border region” și indicatorii tehnico-economici asociați obiectivului de 
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investiții, în cadrul Programului: Interreg – IPA CBC Romania – Serbia, Prioritate de investiții PA 

1 – Employment promotion and basic services strengthening for an inclusive growth, Obiectiv 

Specific: 1.1. “Employment and labour mobility”, contribuția proprie este de maxim 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

50.1. Se aprobă contribuția proprie de maxim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului <Increasing professional skills and employment in the Romania-Serbia 

cross-border region>. 

50.2. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<Increasing professional skills and employment in the Romania-Serbia cross-border region>, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din venituri proprii. 

50.3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

50.4. Orice modificare a indicatorilor tehnico–economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizarii acestora. 

(Anexa 49 – Extras C.A. din 28.03.2018). 

Art. 51. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, 

Universitatea din Craiova, cu privire la: 

- modificarea în planul de învățământ al programului de studiu Calculatoare 

(aprobat începând cu 2013-2014), la anul IV, an universitar 2017-2018, a 

numărului de credie la disciplina Administrarea rețelelor de calculatoare, care 

în mod eronat a primit 4 credite în loc de 5; 

- modificarea în planul de învățământ al pregramului de studiu Calculatoare (în 

limba engleză), (aprobat începând cu 2013-2014), la anul IV, an universitar 

2017-2018, a numărului de credite la disciplina Computer Network 

Management, care în mod eronat a primit 4 credite în loc de 5. 

(Anexa 50 – Extras C.A. din 28.03.2018, adresa nr. 693/22.03.2018). 

Art. 52. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea din 

Craiova, pentru retragerea din oferta educațională a programului de studii universitare de master 

Modelarea și optimizarea echipamentelor electrice. (Anexa 51 – Extras C.A. din 28.03.2018, 

adresa nr. 332/27.03.2018). 

Art. 53. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură, Universitatea din Craiova, 

privind aprobarea taxelor de participare la Simpozionul Științific Internațional Horticultura, 

alimentație și mediu, organizat în perioada 25-26 octombrie 2018: 300 lei pentru participanții din 

România, respectiv 70 euro pentru participanții din străinătate. (Anexa 52 – Extras C.A. din 

28.03.2018, adresa nr. 115/27.03.2018). 

Art. 54. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea din Craiova, privind încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tomis 

din Constanța, pentru ca absolvenții promoției 2018 și ai promoțiilor anterioare să susțină 

examenul de licență cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, la specializările Administrarea afacerilor și Finanțe și bănci, sesiunea iulie 2018. 

(Anexa 53 – Extras C.A. din 28.03.2018, adresa nr. 1753/26.03.2018). 

Art. 55. Se aprobă solicitarea doamnei VÂLCEANU Lavinia Mihaela, absolventă a 

Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, pentru susținerea examenului 



Hotărârea nr. 3 din 29 martie 2018 Pagina 20 
 

de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Limba și literatura 

engleză – Limba și literatura franceză. (Anexa 54 – Extras C.A. din 28.03.2018, cerere). 

Art. 56. Se aprobă Planul Operațional al Departamentului de Managementul 

Calității al Universității din Craiova pentru anul 2018. (Anexa 55 –  

http://www.ucv.ro/invatamant/management/dep.php). 

Art. 57. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 
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