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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 5 

din data de 6 iulie 2018 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 6 iulie 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 validează rezultatul alegerilor pentru locul vacant de membru în Senatul 

universitar: ILINCA Emil Marian, student al Facultății de Agronomie, Universitatea din Craiova. 

(Anexa 1 – Proces-verbal B.E.C.). 

Art. 2.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în 

Consiliul Facultăţii de Agronomie, Universitatea din Craiova, pe cele două locuri vacante: 

BĂJĂNESCU Mihai Alexandru și PRIVANTU Alex Emanuel. (Anexa 2 – Proces-verbal B.E.C.). 

Art. 3.   Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare, vacante, scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018 și publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 345 din 24 aprilie 2018. (Anexa 3 – Rezultat 

vot Senat). 

Art. 4.   Se aprobă Raportul privind situația respectării eticii universitare și a eticii 

activităților de cercetare în perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2018. (Anexa 4 - Raportul Comisiei de 

Etică a Universității din Craiova). 

Art. 5.   Se aprobă Metodologia privind monitorizarea traseului profesional al 

absolvenților Universității din Craiova. Studiu de angajabilitate.  

(Anexa 5 – http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php). 

Art. 6.   Se aprobă Regulamentul de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a 

programelor de studii. (Anexa 6 – http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php). 

Art. 7.   Se aprobă Metodologia de aprobare a solicitării de continuare  a activității 

didactice și/sau de cercetare. Dispozițiile corespunzătoare din Carta Universității din Craiova se vor 

interpreta conform dispozițiilor legale și ale prezentei metodologii. Prevederile art. 5 și art. 7(3.d) se aplică 

începând cu anul universitar 2019-2020.  

(Anexa 7 – http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php). 
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Art. 8.   Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea din Craiova, pentru modificări ale planului de învățământ la programul de studii 

universitare de licență Marketing, conform recomandărilor A.R.A.C.I.S. 

Aceste modificări sunt: 
 în anul al doilea, semestrul I, disciplina Econometrie se înlocuiește cu disciplina Analiza datelor; 

 în anul al doilea semestrul I, disciplina Contabilitate în comerț, turism, servicii se înlocuiește cu 

disciplina Contabilitate managerială. Contabilitatea managerială a trecut în semestrul al doilea și disciplina 

Marketingul serviciilor a trecut în semestrul I; 

 în anul al doilea, semestrul II, disciplina Managementul calității se înlocuiește cu disciplina 

Protecția consumatorului; 

 în anul al treilea, semestrul I, în pachetul opțional 2, disciplina Marketing direct se înlocuiește cu 

disciplina Managementul resurselor umane; 

 în anul al treilea, semestrul II, disciplina Managementul resurselor umane se înlocuiește  cu 

disciplina Marketing on-line; 

 în anul al treilea, semestrul II, disciplina Analiza strategică a mediului concurențial se înlocuiește 

cu disciplina Strategii și politici de marketing. 

          (Anexa 8 – Extras C.A. din 23.05.2018). 

 

Art. 9.   Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Universitatea din Craiova, privind avizarea programului postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă Formarea profesorilor pentru clasa virtuală (CVFORM), forma 

de învățământ mixt (activități față-în-față + activități E-learning), 30 ECTS, 1 semestru/120 ore, 

minim 20 cursanți/grupă (cadre didactice universitare/preuniversitare), predare în limba română, 

programul se susține prin taxele achitate de cursanți  în cuantum de 600 lei/cursant sau din 

programe finanțate prin fonduri structurale europene. Cursul se finalizează cu examenul de 

certificare a competențelor și cursantul primește certificat de atestare a competențelor profesionale 

și supliment descriptiv. (Anexa 9 – Extras C.A. din 14.06.2018, adresa nr. 506/14.06.2018). 

Art. 10. Se aprobă solicitarea doamnei NECHIFOR Alexandra Daiana, absolventă a 

Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,  Facultatea de Științe și Management Public, 

specializarea Istorie, promoția 2017, pentru susținerea examenului de licență la Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Științe Sociale. (Anexa 10 – Extras C.A. din 07.06.2018, cerere). 

Art. 11. Se aprobă solicitarea domnului MAZILU Mihai Andrei, absolvent al 

Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe și Management Public, 

specializarea Sociologie, promoția 2016, pentru susținerea examenului de licență la Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Științe Sociale. (Anexa 11 – Extras C.A. din 14.06.2018, cerere). 

Art. 12. Se aprobă taxele pentru: 

 cazarea studenților proprii și a celor din alte centre universitare veniți la practică 

sau cu orice alte programe (școli de vară, concursuri, etc.), în Căminul studențesc 

nr. 10, pe perioada vcanței, precum și tarifele corespunzătoare, ținându-se cont de 

faptul că în această perioadă activitatea căminelor nu este subvenționată: 

- taxă pentru 1 loc/lună – 200 lei/lună; 

- taxă pentru 1 loc/zi pentru studenți, indiferent de centru universitar – 30 

lei/loc/zi; 

- taxă pentru alte persoane – 35 lei/loc/zi. 

 cazarea persoanelor venite pentru diverse activități desfășurate în cadrul 

Universității din Craiova (examene grade didactice, școli de vară, etc.), în Căminele 

studențești nr. 3, 6, 7 și 8, precum și tarifele corespunzătoare, ținându-se cont de 

faptul că în această perioadă activitatea căminelor nu este subvenționată: 
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- 60 lei/loc/zi – cazare în regim single; 

- 80 lei/cameră/zi – cazare 2 persoane. 

(Anexa 12 – Extras C.A din 27.06.2018). 

Art. 13. Se aprobă taxele, în  completarea normelor interne privind susținerea, la 

Universitatea din Craiova, a măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii 

pentru studii universitare de licență, master sau studii universitare postuniversitare, eliberate de 

instituții acreditate de învățământ superior din străinătate: 

 taxa de înscriere pentru analiza dosarului în vederea susținerii de măsuri 

compensatorii pentru recunoașterea actelor de studii 

(licență/master/postuniversitar) eliberate de instituții acreditate de învățământ 

superior din străinătate – 150 lei; 

 taxa pentru susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de 

studii (licență/master) eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din 

străinătate – 1500 lei; 

 taxa pentru susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de 

studii (postuniversitar) eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din 

străinătate – 1000 lei. 

(Anexa 13 – Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 14. Se aprobă Procedura de redistribuire a locurilor bugetate disponibilizate, 

pentru anii II, III și IV, la programele de studii universitare de licență, respectiv pentru anul II la 

programele de studii universitare de master din cadrul Universității din Craiova. (Anexa 14 – 

Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, privind 

înlocuirea doamnei lect. univ. dr. Emilia ȘTEFAN, ca membru în comisia de finalizare a studiilor 

universitare de licență pentru specializarea Limbă și literatură germană (B), sesiunile iulie și 

septembrie 2018 și comisia de admitere la studii universitare de master, la contestații, sesiunea 

septembrie 2018. (Anexa 15 – Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pentru specializarea 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, 

în conformitate cu protocolul încheiat între cele două instituții. (Anexa 16 – Extras C.A. din 

27.06.2018, adresa nr. 5910/25.06.2018). 

Art. 17. Pentru Proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, 

EXTINDERE, ECHIPARE SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI 

CONEXE”: 

17.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru 

obiectivul de investiții: „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, 

EXTINDERE,  ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI 

ACTIVITĂŢI CONEXE", indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: Valoarea 

totala a investiției, conform Deviz General: 20.315.261,43 lei fără TVA, 24.149.154,85 lei 

cu TVA și anexa privind descrierea sumară a investiției.  

17.2. :   
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a) Se aprobă proiectul: „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, 

EXTINDERE, ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI 

ACTIVITĂŢI CONEXE” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, apelul de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1/10.3/REGIUNI. 

b) Se aprobă valoarea totală a proiectului: „CONSOLIDARE, REABILITARE, 

MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE”, în cuantum de 24.149.154,85 lei (inclusiv 

TVA). 

c) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Universității din Craiova, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului: 

„CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  ECHIPARE 

SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE”.  

d) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: 

„CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE 

SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE”, pentru 

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

instituției.  

e) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

f) Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 17 – Extras C.A. din 04.07.2018). 

Art. 18. Se aprobă pentru Proiectul “REABILITARE ȘI EXTINDERE 

INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC – UCV – P+2”, 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: 

a)   Documentaţia tehnico-economică (faza DALI)  şi indicatorii tehnico-economici, 

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

obiectivul de investiții <REABILITARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ 

PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR 

INTRAC - UCV - P+2> 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 in relație cu piața forței de muncă și sectoarele 

economice competitive, conform documentației tehnice întocmite 

în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE; 
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b)    Valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI EXTINDERE 

INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - UCV - P+2>, în cuantum de 21.400.000,00 

lei (inclusiv TVA). 

c)     Contribuția proprie de 0,0 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „REABILITARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ 

PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR 

INTRAC - UCV - P+2". 

d)     Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “REABILITARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ PENTRU 

TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - 

UCV - P+2", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

e)      Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

f)       Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 18 – Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 19. Se aprobă schimbarea de destinație a corpului C1 situat în incinta Stațiunii 

de Cercetare Banu Mărăcine din cămin studențesc în spații pentru activități didactice – Proiectul 

“REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA – SCHIMBARE DE 

DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI 

DIDACTICE”. (Anexa 19 – Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 20. Se aprobă pentru Proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 

ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN 

CRAIOVA – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC ÎN 

SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE”, 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: 

a)      Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa 

privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul  la obiectivul de 

investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCATIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA - SCHIMBARE 

DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE” 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 in relație cu piața forței de muncă și sectoarele 
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economice competitive, conform documentației tehnice întocmite 

în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE; 

b)    Valoarea totală a proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 

ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA - SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 

CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ”, în cuantum 

de 16.589.600 lei (inclusiv TVA). 

c)     Contribuția proprie de 0,0 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN 

CRAIOVA - SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC 

ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE”. 

d)     Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN 

CRAIOVA - SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC 

ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE” pentru implementarea proiectului în 

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

e)      Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

f)       Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 20 – Extras C.A. din 27.06.2018). 

Art. 21. Se aprobă  pentru Proiectul „REABILITARE, REAMENAJARE, 

SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11” , Str. Brestei 

nr.156, Craiova, jud. Dolj; PROGRAMUL POR/2017/10/10.1 /10.3/7REGIUNI Şl 

POR/2017/10/10.1 /10.3/BI Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv 

în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare; Obiectiv Specific 10.3 Creşterea relevanţei 

învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice 

competitive; POR 2014-2020: 

a) Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de 

investiții: „REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CORP C7 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11-Facultatea de Educaţie Fizica si Sport”, indicatorii 

tehnico-economici, după cum urmează: Valoarea totală a investiției, conform Deviz 

General: 15.653.411,10 lei fără TVA, respectiv 18.626.369,23 lei (inclusiv TVA) și anexa 

privind descrierea sumară a investiției.   

  

b) Proiectul: „REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP 

C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11-Facultatea de Educaţie Fizica si Sport” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, apelul de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1/10.3/REGIUNI. 
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c) Valoarea totală a proiectului: „REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI 

EXTINDERE CORP C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11-Facultatea de Educaţie 

Fizica si Sport”, în cuantum de 18.626.369,23 lei (inclusiv TVA). 

  

d) Contribuția proprie în proiect a Universității din Craiova, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 0,00 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului: 

„REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP C7 

DEZAFECTARE CORPURI C8, C11-Facultatea de Educaţie Fizica si Sport”. 

  

e) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului: „REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP 

C7 DEZAFECTARE CORPURI C8, C11 - Facultatea de Educaţie Fizica si Sport”, pentru 

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

instituției. 

  

f) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  

g) Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 21– Anexă). 

Art. 22. Se aprobă pentru Proiectul <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, Programul: POR/2017/10/10.1/10.3.: 

a) Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (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, după cum urmează: Valoarea totală 

a investiției, conform Deviz General: 19.653.586,24 LEI fără TVA, 23.357.828,03 lei cu 

TVA și anexa privind descrierea sumară a investiției.   

  

b) Proiectul: <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” > în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, 

apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/REGIUNI. 

  

c) Valoarea totală a 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” >, în cuantum de 23.357.828,03 lei (inclusiv 

TVA). 
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d) Contribuția proprie în proiect a Universității din Craiova, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 0,00 lei,  reprezentând cofinanțarea 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”>. 

  

e) 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 instituției. 

  

f) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  

g) Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

(Anexa 22 – Extras C.A. din 04.07.2018). 

Art. 23. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “REABILITARE 

CĂMIN STUDENȚESC NR. 2, COMPLEX AGRONOMIE STR. LIBERTĂȚII NR. 19, 

CRAIOVA”, astfel: 

 Valoare totală cu TVA: 4.413,884 mii lei 

Din care: C+M: 3.367,510 mii lei 

Prețuri la data de 18.05.2018 

 Durata de realizare: 8 luni 

 Capacități: 

- Arie construită – 950 mp. 

- Arie defășurată – 4750 mp. 

- Capacitate de cazare – 378 locuri/113 camere 

(Anexa 23 – Extras C.A. din 04.07.2018). 

Art. 24. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Academician Radu Voinea” a 

Facultății de Mecanică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului  conf. univ. dr. 

ing. GRUIONU Lucian  Gheoghe, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la Facultatea 

de Mecanică și care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat  Inginerie mecanică, prin Ordinul 

M.E.N nr. 3385 din 22.03.2018. (Anexa 24 – Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 25. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste din 

cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului  conf. univ. dr. ONCESCU Iosif Iulian, 

cadru didactic titular la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, care a obținut abilitarea în 

domeniul de doctorat  Istorie, prin Ordinul M.E.N nr. 5232 din 28.09.2017. (Anexa 25 – Adresă 

IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 26. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă “Sfântul 

Nicodim” din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului  Pr. conf. univ. dr. MOȘOIU 

Nicolae, cadru didactic titular la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, care a obținut abilitarea 
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în domeniul de doctorat  Teologie, prin Ordinul M.E.N nr. 5235 din 28.09.2017. (Anexa 26 – 

Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 27. Se aprobă raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de 

licență: 

 Silvicultură (IF)  - evaluare periodică de către A.R.A.C.I.S. 

 Facultatea de Agronomie 

(Anexa 27 – Adresa nr.4116/03.07.2018, referat D.M.C.). 

Art. 28. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept, Universitatea din Craiova, privind 

aprobarea reclasificării studenților admiși pe locurile de la buget, de la specializările gestionate de 

facultate, începând cu anul universitar 2019-2020. (Anexa 28 – Adresa nr. 372/03.07.2018). 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură, Universitatea din Craiova, 

privind înființarea Programului de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar Industrie Alimentară, numărul de locuri și taxele aferente pentru anul universitar 

2018-2019, astfel: 

1. Conversie în Industrie Alimentară I (cu durata de 3 semestre) – 30 locuri 

- taxa de înscriere/cursant – 100 lei; 

- taxa de înmatriculare/cursant – 150 lei; 

- taxa de școlarizare/cursant – 1500 lei/semestru. 

2. Conversie în Industrie Alimentară II (cu durata de 4 semestre) – 30 de locuri 

- taxa de înscriere/cursant – 100 lei; 

- taxa de înmatriculare/cursant – 150 lei; 

- taxa de școlarizare/cursant – 1500 lei/semestru. 

(Anexa 29 – Extras C.A din 04.07.2018, adresa nr. 339/29.06.2018, referat D.F.C.). 

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

privind înființarea centrului de cercetare științifică: “Centru pentru politică externă și studii de 

securitate (CPESS)”, având ca director pe domnul lect. univ. dr. Florin PĂSĂTOIU, solicitare 

aprobată de membrii Consiliului Cercetării. (Anexa 30 – Adresa nr. 46/05.07.2018). 

Art. 31. Se aprobă propunerea Facultății de Științe, Universitatea din Craiova, de 

acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Dumitru Dorin 

PRUNARIU, primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Evenimentul va 

avea loc în 28 septembrie 2018, când se organizează “Noaptea cercetătorilor”. (Anexa 31 – Extras 

C.A. din 04.07.2018, Extras din Procesul-verbal al Consiliului Facultății de Științe). 

Art. 32. Se aprobă propunerea Facultății de Horticultură, Universitatea din Craiova, 

de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Prof. univ. 

dr. Gheorghe GLĂMAN, personalitate remarcabilă a horticulturii, președinte al Secției de 

Horticultură, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Sisești” din București. 

(Anexa 32 – Extras C.A. din 04.07.2018, adresă). 

Art. 33. Se aprobă propunerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, 

Universitatea din Craiova, de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din 

Craiova Excelenței Sale Domnului Robert HALFON, absolvent al Universității din Exter, 

Ministru de Stat pentru Învățământul Superior, Aptitudini, Ucenicie și Carieră în cadrul 

Departamentului de Educație din Cabinetul Premierului Marii Britanii Theresa May. (Anexa 33 – 

Extras C.A. din 04.07.2018, adresa nr. 4096/03.07.2018). 
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Art. 34. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 

Craiova și Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukraina). (Anexa 34 – Extras 

C.A. din 04.07.2018). 

Art. 35. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea din Craiova, privind înlocuirea lect. univ. dr. Adriana LĂZĂRESCU, membru în 

comisia pentru susținerea probei eliminatorii de Limba engleză în cadrul examenului de admitere 

în anul universitar 2018-2019, sesiunile iulie, septembrie, la programele de studii universitare de 

licență și studii universitare de master, cu predare în Limba engleză. (Anexa 35 – Extras C.A.din 

04.07.2018, nr. 3511/02.07.2018). 

Art. 36. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Universitatea din Craiova, privind 

calendarul admiterii pentru cursurile postuniversitare de conversie profesională care se vor 

desfășura în anul universitar 2018-2019 în cadrul facultății, după cum urmează: 

 înscrierile în perioada 3-23 septembrie 2018; 

 înmatricularea cursanților în perioada 24-25 septembrie 2018. 

(Anexa 36 – Extras C.A. din 04.07.2018, adresa nr. 175/03.07.2018). 

Art. 37. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din 

Craiova, privind înființarea programului postuniversitar Curs postuniversitar de conversie 

profesională în Arte Plastice și Decorative, începând cu anul universitar 2018-2019, 4(patru) 

semestre, 120 ECTS, 30 cursanți/an și taxele aferente: 

 taxa de înscriere – 100 lei; 

 taxa de înmatriculare – 150 lei; 

 taxa de școlarizare – 1250 lei/semestru. 

  Înscrierea candidaților se va face în perioada 10-24.09.2018. 

(Anexa 37 – Extras C.A. din 04.07.2018, adresa nr. 290/04.07.2018, referat D.F.C.). 

Art. 38. Se aprobă solicitarea Direcției Resurse Umane Salarizare, Universitatea din 

Craiova, privind tranformările de posturi și promovările pe grade/trepte superioare în anul 2018, 

după cum urmează: 

 Promovări pe grade/trepte superioare = 24 posturi, din care: 

- 7 posturi Secretar S 

- 4 posturi Inginer sistem S 

- 8 posturi Inginer S 

- 3 posturi Administrator financiar S 

- 1 post Administrator patrimoniu S 

- 1 post Tehnician M 

 Transformări de posturi = 6 posturi, din care: 

- 3 posturi Tehnician 

- 3 posturi Muncitor 

(Anexa 38 – Extras CA din 04.07.2018, adresa nr. 4285/05.07.2018). 

Art. 39. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică, Universitatea din 

Craiova, pentru ca absolvenții programului de studii universitare Inginerie economică în domeniul 

electric, electronic și energetic, Domeniul Inginerie și management, din promoțiile anterioare 

anului 2013 să susțină examenul de licență la Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova, 

unde este  acreditat și funcționează programul de studii Inginerie economică în mecanică din 

cadrul aceluiași domeniu. (Anexa 39 – Adresa nr. 982/06.07.2018). 
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Art. 40. Se aprobă integrarea, ca departamente autonome, a Departamentului de 

Limbi Moderne Aplicate în structura Facultății de Litere, Universiitatea din Craiova și a 

Departamentului de Matematici Aplicate în structura Facultății de Științe, Universitatea din 

Craiova, începând cu anul universitar 2018-2019.  

Art. 41. Se aprobă taxele pentru cea de a 5-a Conferință Internațională “Advances In 

Engineering & Management” ADEM 2018, organizată în perioada 1-2 noiembrie 2018 de 

Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin 

al Facultății de Mecanică, Universitatea din Craiova, astfel: taxa de conferință - 80 euro, respectiv 

400 lei pentru cei care plătesc până la data de 15.10.2018 și 120 euro, repectiv 600 lei pentru cei 

care achită după 01.11.2018. (Anexa 40 – Adresă). 

Art. 42. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 
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