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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 6 
din data de 17 iulie 2017 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 17 iulie 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 aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice și de cercetare vacante, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în 
semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017 și publicate în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, Nr. 569 din 28 aprilie 2017. (Anexa 1 – Rezultat vot Senat) 

Art. 2. Se aprobă Raportul privind situația respectării eticii universitare 
și a eticii activităților de cercetare în perioada 31 mai 2016-31 mai 2017. (Anexa 2 
-  Raportul Comisiei de Etică Universitară). 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a 
procesului de obținere a atestatului de abilitare  al IOSUD – Universitatea din 
Craiova, care va intra în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018. (Anexa 3 - 
Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de 
abilitare  al IOSUD – Universitatea din Craiova). 

Art. 4. Se aprobă propunerea de  modificare a art. 58 din Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de licență, 
master și doctorat, pentru anul universitar 2017-2018, în forma propusă de 
Consiliul de Administrație în ședința din 21.06.2017 și înaintată Senatului 
Universitar împreună cu adresa nr. 3770/22.06.2017 a CSUD-UCV. (Anexa 4 – 
Extras C.A. din 21.06.2017, adresa nr. 3770/22.06.2017). 
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Art. 5. Se aprobă ca plata taxei de studiu pentru studenții pe cont propriu 
valutar să se facă într-o singură tranșă, până la data de 15 octombrie, în fiecare an 
universitar.   (Anexa 5 – Extras C.A. din 05.07.2017). 

Art. 6. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Sociale de acordare a  
titlului academic de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova Profesorului 
emerit Barry Buzan de la London School of Economics and Political Science. 
(Anexa 6 – Extras C.A. din 12.07.2017, adresa nr. 821/11.07.2017). 

Art. 7. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală „Alexandru 
Piru” a Facultății de Litere din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a 
doamnei conf. univ. dr. VÎLCEANU Constantina Titela, cadru didactic titular al 
Universității din Craiova, la Facultatea de Litere, care a obținut abilitarea în 
domeniul de doctorat Filologie, prin Ordinul MEN nr. 4202 din 21.06.2017. (Anexa 
7  – Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 8. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală „Alexandru 
Piru” a Facultății de Litere din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a 
doamnei conf. univ. dr. RUSU Gabriela, cadru didactic titular al Universității  din 
Craiova, la Facultatea de Litere, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat 
Filologie, prin Ordinul MEN nr. 4201 din 21.06.2017. (Anexa 8 – Adresă IOSUD-
UCV, cerere și OMEN). 

Art. 9. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală de Ingineria 
Resurselor Vegetale și Animale din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a 
domnului conf. univ. dr. VLADU Marius, cadru didactic titular al Universității din 
Craiova, la Facultatea de Agronomie, care a obținut abilitarea în domeniul de 
doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, prin Ordinul 
MEN nr. 4137 din 21.06.2017. (Anexa 9 - Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 10. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală de Științe 
Economice din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a doamnei prof. univ. dr. 
POCIOVĂLIȘTEANU Diana Mihaela, cadru didactic titular al Universității 
„Constantin Brâncuși”din Târgu Jiu la Facultatea de Științe Economice, care a 
obținut abilitarea în domeniul de doctorat Economie, prin Ordinul MEN nr. 4320 din 
12.07.2017. (Anexa 10 – Adresă IOSUD-UCV, cerere și OMEN). 

Art. 11. Se aprobă cuantumul taxelor de participare la Conferința 
iCOnEc, ediția a 9-a, desfășurată în perioada 27-28.10.2017, astfel: 70 
euro/participant sau 300 lei/participant, respectiv 200 lei pentru participanții care au 
contribuit cu 2% din impozitul pe venit pentru Fundația Constantin Botea. (Anexa 
11 – Extras C.A. din 12.07.2017, adresa nr. 3797/12.07.2017  - F.E.A.A.). 

Art. 12. Se aprobă ca Universitatea din Craiova să ofere candidaților care 
susțin examen de admitere în anul universitar 2017/2018 (licență, master, doctorat) 
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cazare gratuită în căminele proprii, în zilele în care se desfășoară concursurile de 
admitere. Cazarea se realizează la administrația căminelor nr. 6, 10  și 12, în baza 
legitimației de concurs și a actului de identitate. Taxa de cazare pentru un însoțitor 
al candidatului care susține examen de admitere este în cuantum de 30 lei/zi. (Anexa 
12 – Extras C.A. din 12.07.2017, adresa nr. 244/11.07.2017). 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru înființarea unui 
program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar Limba și literatura engleză, (120 ECTS, 60 cursanți) și taxele 
aferente (taxa de înscriere/cursant – 100 lei, taxa de înmatriculare/cursant – 150 lei 
și taxa de școlarizare/cursant – 1400 lei/semestru). (Anexa 13 – Adresa nr. 
4429/17.07.2017, referat D.F.C.). 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor pentru organizarea unui program postuniversitar și curs de formare 
profesională: 

 Securitate cibernetică pentru manageri – program postuniversitar de 
formare și dezvoltare profesională continuă (11 ECTS, 90 ore, 50 
cursanți) și taxele aferente (taxă de școlarizare – 750 lei, taxă de 
înscriere – 100 lei și taxă de înmatriculare – 150 lei). 

(Anexa 14 – Extras C.A. din 12.07.2017, referat D.F.C.). 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor pentru organizarea unui program postuniversitar și curs de formare 
profesională: 

 Pregătire pentru aplicarea Regulamentului general privind protecția 
datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) – curs de formare profesională 
și taxa de participare – 350 lei.  

(Anexa 15 – Extras C.A. din 12.07.2017, referat D.F.C.). 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor pentru organizarea unui program postuniversitar și curs de formare 
profesională: 

 Reprezentarea vizuală a informației – Infografice – curs de formare 
profesională și taxa de participare – 350 lei.  

(Anexa 16 – Extras C.A. din 12.072017, referat D.F.C.). 

Art. 17. Se aprobă înființarea în cadrul Universității din Craiova a 
Centrului de Competențe în domeniul Managementului Universitar (CCMU-UCV). 



Hotărârea nr. 6 din 17 iulie 2017 Pagină 4 
 

Acesta va funcționa în sala 130 din incinta Căminului studențesc nr. 6. (Anexa 17 – 
Extras C.A. din 12.07.2017). 

Art. 18. Se aprobă solicitarea doamnei lect. univ. dr. GHERGHINESCU 
Oana Rodica, cadru didactic la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Universitatea din Craiova, de prelungirea suspendării contractului individual de 
muncă, cu rezervarea postului didactic în perioada 31.08.2017- 31.08.2019. În 
prezent este agent temporar la European Railway Agency, cu sediul în 
Valanciennes, Franța. (Anexa 18 – Cererea nr. 4430/17.07.2018). 

Art. 19. Se prezintă Senatului Universitar situația cu privire la plata 
hotărârilor judecătorești pe Legea nr. 221/2008 și Legea 330/2009, în perioada 
2012-2016. S-a luat act de acest document. (Anexa 19 – Situația plăților). 

Art. 20. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității 
din Craiova 

 

PREȘEDINTE SENAT, 
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