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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 4 
din data de 25 mai 2017 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 25 mai 2017, 

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 amână dezbaterea și aprobarea Metodologiei cadru privind 
continuarea activității didactice/cercetare după împlinirea vârstei de pensionare 
până la apariția noii legi a învățământului. 

Art. 2. Se aprobă comisiile pentru concursurile ce se vor organiza în 
vederea ocupării posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în 
semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. (Anexa 1 – Comisiile pentru 
concursurile organizate în vederea ocupării posturilor didactice și de cercetare). 

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea standardelor proprii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare care, începând cu anul universitar 2017-2018, vor respecta 
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 6129/2016. (Anexa 2 – Adresa nr. 
3060/17.05.2017, OMENCS nr. 6129/2016). 

Art. 4. Se aprobă calendarul concursului de admitere la studii doctorale 
pentru anul universitar 2017-2018. (Anexa 3 – Adresa nr. 3171/23.05.2017 – 
CSUD-UCV). 

Art. 5. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Academician Radu 
Voinea” a Facultății de Mecanică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova 
pentru domnul conf. univ. dr. ing. SAVU Ionel Dănuț, cadru didactic titular al 
Universității din Craiova, la Facultatea de Mecanică, în urma abilitării în domeniul 
de doctorat Inginerie industrială, prin Ordinul MEN nr. 3683 din 13.04.2017. 
(Anexa 4 – Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 
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Art. 6. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Alexandru Piru” a 
Facultății de Litere din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova pentru doamna 
conf. univ. dr. POPESCU Cecilia Mihaela, cadru didactic titular al Universității din 
Craiova, la Facultatea de Litere, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat 
Filologie, prin Ordinul MEN nr. 3725 din 13.04.2017. (Anexa 5 – Adresă IOSUD-
UCV, cerere și OMEN). 

Art. 7. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Drept din 
cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova pentru domnul conf. univ. dr. GHIȚĂ 
Daniel, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la Facultatea de Drept, 
care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Drept, prin Ordinul MEN nr. 3753 
din 13.04.2017. (Anexa 6 – Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 8. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Drept din 
cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova pentru domnul prof. univ. dr. 
OLTEANU Edmond Gabriel, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la 
Facultatea de Drept, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Drept, prin 
Ordinul MEN nr.3752 din 13.04.2017. (Anexa 7 – Adresă IOSUD-UCV, cerere și 
OMEN). 

Art. 9. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe din cadrul 
IOSUD – Universitatea din Craiova pentru domnul conf. univ. dr. SÎRODOEV Igor, 
cadru didactic titular al Universității „Ovidius” din Constanța, Facultatea  de Științe 
ale Naturii și Științe Agricole, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat 
Geografie, prin Ordinul MENCS nr. 3973 din 07.06.2016. (Anexa 8 – Adresă 
IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 10. Se aprobă organizarea unui curs postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă, GIS – Sisteme Informatice Geografice (Concepte 
de bază privind hărțile și datele GIS, Aplicații GIS în managementul urban), 8 
ECTS (30 cursanți) și taxele aferente acestui curs, la propunerea Facultății de 
Științe: 

 Taxă de înscriere/cursant – 100 lei; 

 Taxă de înmatriculare/cursant – 150 lei; 

 Taxă de școlarizare/cursant – 750 lei.  

(Anexa 9 – Extras C.A. din 10.05.2017, adresa nr. 2615/26.04.2017 -  
Facultatea de Științe) 

Art. 11. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al 
Universității din Craiova domnului prof. univ. dr. Gheorghe MOROȘANU de la 
Central European University din Budapesta, Ungaria, la propunerea 
Departamentului de Matematici Aplicate. (Anexa 10 – Extras C.A. din 17.05.2017). 
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Art. 12. Se aprobă solicitarea doamnei OTESCU Lucia Georgeta, 
absolventă a Facultății de Drept și Științe Sociale,  Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, specializarea Sociologie, promoția 2003, pentru susținerea 
examenului de licență în cadrul Facultății de Științe Sociale, Universitatea din 
Craiova. (Anexa 11 – Extras C.A. din 10.05.2017, cererea nr. 1788/12.12.2016). 

Art. 13. Se aprobă solicitarea doamnei DRAICA Oana Cristina, 
absolventă a Facultății de   Litere, Universitatea din București, specializarea Limba 
și literatura română – Limba si literatura franceză, promoția 2010, pentru susținerea 
examenului de licență în cadrul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova. 
(Anexa 12 – Cererea nr. 3202/24.05.2017). 

Art. 14. Se aprobă acordul de principiu cu privire la utilizarea unor 
suprafețe de teren aflate în administrarea Universității din Craiova, Stațiunea de 
Cercetare - Dezvoltare Caracal. Acordul este solicitat prin adresa nr. 
8872/20.04.2017, pentru Ministerul Transporturilor în vederea promovării unui 
proiect de Hotărâre de Guvern, acesta se referă la suprafețele de teren necesare 
proiectului „Construcția Variantei de Ocolire Caracal”, (Anexa 13 – Adresa nr. 
3231/25.05.2017). 

Art. 15. Se aprobă Protocolul privind organizarea și desfășurarea 
examenului de finalizare a studiilor pentru promoția 2017 la specializarea/programul 
de studii Construcții civile, industriale și agricole – autorizată să funcționeze 
provizoriu prin H.G. nr. 439/2013 în cadrul Facultății de Mecanică din Craiova, 
încheiat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea din Craiova. 
(Anexa 14 – Adresa nr. 166/18.05.2017 – Facultatea de Mecanică, Protocol). 

Art. 16. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 
universitare de licență: 

 Artele spectacolului (actorie) (IF) (D10) – evaluare periodică. 
 

 Facultatea de Litere. 
 

(Anexa 15 – Adresa nr. 3170/22.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității, referat D.M.C.). 

Art. 17. Se aprobă raportul de autoevaluare a programelor de studii 
universitare de licență: 

 Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) (IF) (D20) 
– acreditare; 

 Finanțe bănci (în limba engleză) (IF) (D21) – acreditare. 

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 
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(Anexa 16 – Adresa nr. 3170/22.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității, referate D.M.C.). 

Art. 18. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 
universitare de licență: 

 Filosofie (IF) (D36) – evaluare periodică. 
 

 Facultatea de Științe Sociale. 
(Anexa 17 – Adresa nr. 3170/22.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității, referat D.M.C.). 

Art. 19. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii 
universitare de master: 

 Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității 
(IF) (D30) – încadrare în domeniul de master acreditat. 

 Facultatea de Horticultură. 

(Anexa 18 – Adresa nr. 3170/22.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității, referat D.M.C.). 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere în vederea validării de 
către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în Registrul 
Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarelor calificări de nivel universitar: 

 Artă muzicală românească contemporană (domeniul Muzică) – 
program de studii    universitare de master acreditat; 

 Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, 
germană) (domeniul Filologie) – program de studii universitare de 
master încadrat în  domeniul de master acreditat Filologie. 

(Anexa 19 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept  în vederea validării de 
către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în Registrul 
Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarelor calificări de nivel universitar: 

 Drepturile omului (în limba franceză)/Droits de l’homme 
(domeniul Drept) – program de studii universitare de master 
încadrat în domeniul de master acreditat Drept; 

 Dreptul afacerilor (în limba engleză)/Business Law (domeniul 
Drept) – program de studii universitare de master încadrat în 
domeniul de master acreditat Drept. 
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(Anexa 20 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor în vederea validării de către Autoritatea Națională pentru Calificări 
(A.N.C.) și înregistrării în Registrul Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a 
următoarei calificări de nivel universitar: 

 Audit și consultanță în afaceri (domeniul Contabilitate) – program 
de studii universitare de master încadrat în domeniul de master 
acreditat Contabilitate. 

(Anexa 21 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale în vederea 
validării de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în 
Registrul Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarei calificări de nivel 
universitar: 

 Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri (domeniul 
Filosofie) – program de studii universitare de master încadrat în 
domeniul de master acreditat Filosofie. 

(Anexa 22 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică în vederea 
validării de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în 
Registrul Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarei calificări de nivel 
universitar: 

 Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems (domeniul 
Inginerie electrică) – program de studii universitare de master 
propus pentru încadrare în domeniul de master acreditat Inginerie 
electrică. 

(Anexa 23 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă în vederea 
validării de către  Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în 
Registrul Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarei calificări de nivel 
universitar: 

 Arte plastice (pictură și sculptură) (domeniul Arte vizuale) – 
program de studii universitare de licență autorizat provizoriu. 
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(Anexa 24 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 – Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură în vederea 
validării de către Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) și înregistrării în 
Registrul Național pentru Calificări (R.N.C.I.S.) a următoarei calificări de nivel 
universitar: 

 Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității 
(domeniul Biologie) – program de studii universitare  de master 
propus pentru încadrare în domeniul de master acreditat Biologie. 

(Anexa 25 – Adresa nr. 3148/23.05.2017 - Prorectorat Programe de Studii și 
Asigurarea Calității). 

Art. 27. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității 
din Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 
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