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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 3 

din data de 11 februarie 2016 
 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 11 februarie 2016, 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. Președintele Senatului Universității din Craiova este: prof. univ. dr. ing. 
Ștefan GHEORGHE (Anexa 1- Proces verbal privind consemnarea rezultatului alegerii 
Președintelui Senatului Universitar). 
 
Art. 2. Se aprobă calendarul alegerii Rectorului Universității din Craiova: 
 23 februarie 2016  - data primului tur de scrutin 
 25 februarie 2016  data celui de al doilea tur de scrutin 
 (Anexa 2- Extras C.A.-calendar alegere Rector). 

 
Art. 3. Se aprobă membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, cadre 
didactice și studenți (Anexa 3- Birouri electorale ale secțiilor de votare). 
 
Art. 4. Se aprobă transformarea a douăsprezece (12) posturi vacante din 
administraţie în:  
 7 posturi de asistenți de cercetare (2 pentru Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare 

Agricolă Caracal și 5 posturi pentru Universitatea din Craiova ) 
 5 posturi de cercetător științific 

(Anexa 4- Extras C.A.-transformare posturi). 
  

Art. 5. Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare vacante, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I, anul 
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universitar 2015/2016 și publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, Nr. 1304 din 25 
noiembrie 2015 (Anexa 5- Rezultat vot Senat). 
 
Art. 6. Se aprobă modificarea componenței comisiilor pentru examenul de diplomă 
și disertație, pentru sesiunea din februarie 2016, pentru Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică (Anexa 6- Comisii pentru examene de diplomă și disertație 
A.C.E.). 

 
Art. 7. Se aprobă componența comisiei pentru examenul de absolvire a cursurilor de 
conversie profesională a cadrelor didactice, Conversie în Informatică II (4 semestre), 
din data de 27.02.2016 (Anexa 7- Comisie examen absolvire cursuri conversie în 
Informatică) 

 

Art. 8. Se aprobă componența comisiilor pentru examenul de diplomă și disertație, 
pentru sesiunea din februarie 2016, pentru Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor (Anexa 8- Comisii pentru examene de diplomă și disertație F.E.A.A.). 

 

Art. 9. Se aprobă modificarea tarifelor de  cazare pentru cabana Rânca Lac, 
începând cu data de 15.03.2016 (Anexa 9- Tarife cazare cabana Rânca). 

 
Art. 10. Se aprobă: 
 taxe pentru Centrul de Testare ECDL 
 taxele de școlarizare, în cuantum de 300 lei/cursant,  pentru programele de 

formare continuă, Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, pentru 
gradul didactic al II-lea, propuse de către Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic: 

• Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire 
pentru gradul didactic II, Educatoare/profesori pentru învățământul 
preșcolar.  
• Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire 

pentru gradul didactic II, Învățători/profesori pentru învățământul preșcolar.  
• Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire 

pentru gradul didactic II, Profesori – Limba engleză, Profesori – Limba și 
literatura română 

 (Anexa 10- Taxe Centru Testare ECDL și taxe școlarizare programe formare continuă). 
 

Art. 11. Se aprobă taxa de participare la Conferința internațională „50 de ani de 
franceză la Universitatea din Craiova”, organizată de Facultatea de Litere,  în perioada 19 
-  20 mai 2016, în cuantum de 252 lei/50 euro (Anexa 11- Taxe conferințe Facultatea de 
Litere). 
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