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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 6 

din data de 27 septembrie 2018 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 27 septembrie 

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 planurile de învăţământ pentru anul universitar 2018-2019.  

Art. 2.   Se aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2018-2019; se aprobă 

normele universitare corespunzătoare funcţiilor didactice. 

Art. 3.   Se aprobă, pentru uniformizarea regulamentelor interne ale universității, 

eliminarea art. 32 („Într-un an universitar, pentru fiecare serie de curs a unui program de conversie 

profesională se organizează o singură sesiune de examen de absolvire. Cursanții care nu s-au 

prezentat sau nu au obținut media minimă necesară în sesiunea programată, pentru promoția din 

care fac parte, se pot prezenta la examenul de absolvire ulterior, cu plata unei taxe suplimentare.”) 

din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de conversie profesională a 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

 

Art. 4.   Art. 108 din Carta Universității din Craiova va avea următorul conținut: 

Continuarea activităţii ulterior împlinirii vârstei de pensionare: 

(1) Cadrele didactice şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 

(2) Continuarea activității ulterior împlinirii vârstei de pensionare se face la propunerea Consiliului 

facultăţii, pe baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, în conformitate cu 

prevederile legale și cu metodologiile aprobate de Senatul Universității din Craiova. 

(3) Conducătorii de doctorat pensionaţi pot conduce doctorate, în condiţiile prevăzute de Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

Universitatea din Craiova  

SENATUL UNIVERSITAR 
Tradiție, Performanță, Viziune 

Str. Al.I. Cuza, nr. 13 tel: 0251-413844  fax: 0251-418803,  www.ucv.ro 

secretariatsenat@ucv.ro 
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Art. 5.    Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic privind avizarea Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă Competența anteprenorială – dimensiune a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

universitare (ANTREPROF), forma de învățământ mixt (activități față-în-față + activități E-

learning), 30 ECTS, 1 semestru/120 ore, minim 20 cursanți/grupă, predare în limba română, 

interviu structurat (criteriu de selecție pentru admitere), 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.  

Art. 6.   Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind tariful de 35 €/oră/persoană, pentru desfășurarea cursurilor de formare SAP.  

Art. 7.    Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind cuantumul taxei de participare la Conferința Internațională iCOnEc 2018, organizată de 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în perioada 26-27.10.2018, astfel: 

 300 lei, respectiv 70 €; 

 200 lei, pentru cadrele didactice care au contribuit cu 2% la fondurile Fundației Constantin 

Botea. 

 

Art. 8.   Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxa de școlarizare în 

cuantum de 2.800 lei, pentru anul universitar 2018-2019, la specializarea Conversie profesională 

Limba și literatura engleză.  

Art. 9.    Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind taxele pentru a 8-a 

ediție a Conferinței Internaționale de Grafică și Design Ingineresc – ICEGD 2019, organizată în 

perioada 15-17 mai 2019 la Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, având 

coorganizator Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Universitatea “Dunărea de Jos” din 

Galați. 

Taxa de participare a fost stabilită astfel: 

 75 €/350 lei pentru o lucrare; 

 55 €/250 lei pentru a doua lucrare ca prim autor; 

 40 €/185 lei pentru persoane însoțitoare, dacă se achită până la primul termen 

stabilit în programul conferinței. 

În cazul depășirii primului termen, taxa va fi majorată, astfel: 

 90 €/420 lei pentru o lucrare; 

 70 €/325 lei pentru a doua lucrare ca prim autor; 

 55 €/255 lei pentru persoane însoțitoare. 

 

Art. 10.   Se aprobă tarifele de cazare la căminele studențești pentru anul universitar 

2018-2019: 

Nr. 

crt. 

Categoria Cămine Studenți cu 

taxă 

Studenți 

bugetari 

Studenți 

cu părinți 

cadre 

didactice 

Studenți 

bursieri ai 

statului 

român 

Salariați + 

cadre 

didactice 

Fond 

reparații 

1. III 1, 2, 11, 

13 

200 

lei/lună/loc 

140 

lei/lună/loc 

0 55  

lei/lună/loc 

- 20 
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2. II 10 240  

lei/lună/loc 

190  

lei/lună/loc 

0 95 

 

lei/lună/loc 

- 35 

 

 

3. 

 

 

I 

 

 

6,7, 8, 12 

260 

lei/lună/loc 

+ utilități 

210 

lei/lună/loc 

+ utilități 

0 115 

lei/lună/loc 

+ utilități 

- 50 

 

3 

260 

lei/lună/loc 

+ utilități 

210 

lei/lună/loc 

+ utilități 

0 115 

lei/lună/loc 

+ utilități 

400 

lei/lună/loc 

+ utilități 

50 

 

Pentru activități extra-curriculare organizate de facultăți și ONG-uri studențești se aprobă 

tariful de cazare de 25 lei/loc/zi/persoană, iar pentru activități ce țin de Convenția 

Organizațiilor Studențești, tariful de cazare va fi de 5 lei/loc/zi/persoană. 
 

Art. 11.   Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele pentru 

Conferința internațională Comparativism, Identity, Comunication, ediția a XI-a, organizată de 

Facultatea de Litere în perioada 12-13 octombrie 2018, astfel: taxa de participare este de 200 lei 

(150 lei pentru doctoranzi), respectiv 50 € (40 € pentru doctoranzi).  

Art. 12. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. ȘERBAN Ionuț, cadru 

didactic la Facultatea de Științe Sociale, de a efectua activitate didactică în sistem de „plata cu 

ora” la Universitatea Chieti, Italia și la Universitatea din București.  

Art. 13. Se aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. BUGA Aurel, cadru didactic la 

Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, de a efectua activitate didactică în sistem de „plata cu 

ora” la Universitatea din Piteşti, Departamentul de Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. PETCU Carmen, cadru 

didactic la Facultatea de Litere, Departamentul de limbi romanice și clasice, Departamentul de 

studii anglo-americane și germane, Filiala Drobeta Turnu Severin, de a efectua activitate didactică 

în sistem „plata cu ora” la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Filiala Drobeta 

Turnu Severin. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. MĂRĂSCU Elena, cadru 

didactic la Facultatea de Litere, Filiala Drobeta Turnu Severin, de a efectua activitate didactică în 

sistem „plata cu ora” la Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Filiala Drobeta 

Turnu Severin. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. SANDU Eugen Petre, cadru 

didactic la Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, de a efectua activitate didactică în sistem  

„plata cu ora”, anul universitar 2018-2019,  la Facultatea de Teologie-Litere-Istorie-Arte, 

Universitatea din Pitești. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. TOBĂ Daniel, cadru didactic 

la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Economie, Contabilitate și 

Afaceri Internaționale, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora”, în calitate de 

cadru didactic asociat, anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Craiova. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. SIMION Dalia Mirela, cadru 

didactic la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe, Bănci și 
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Analiză Economică, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora”, în calitate de cadru 

didactic asociat, anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Craiova. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. SÎRBU Mirela, cadru didactic 

la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Management, Marketing și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova de a desfășura activitate didactică  în sistem 

„plata cu ora”, în calitate de cadru didactic asociat, anul universitar 2018-2019, la Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. DRĂCEA Raluca Mihaela, 

cadru didactic la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe 

Bănci și Analiză Economică, de a desfășura activitate didactică  în sistem „plata cu ora”, în 

calitate de cadru didactic asociat, anul universitar 2018-2019, la Academia de Studii Economice 

din București.  

Art. 21. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. ZAHARIA Constantin, cadru 

didactic la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Management, 

Marketing și Administrarea Afacerilor, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora”, 

în calitate de cadru didactic asociat, anul universitar 2018-2019, la Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București, Filiala Drobeta-Turnu Severin. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ dr. CONSTANTINESCU 

Nicolae, cadru didactic la Facultatea de Științe, Departamentul de Informatică, de a desfășura 

activitate didactică  în sistem „plata cu ora”, anul universitar 2018-2019, la Universitatea “Lucian 

Blaga” din Sibiu. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. SĂRĂCIN Ion, cadru 

didactic la Facultatea de Agronomie, de a efectua activitate didactică în sistem „plata cu ora” la 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Filiala Slatina, pentru 

semestrul al II-lea, an universitar 2018-2019. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Pr. conf. univ. dr. NICĂ Vlad (Emilian Crişanul, 

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului), cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă, de a 

efectua activitate didactică în sistem „plata cu ora” la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Pr. Ilarion 

V. Felea” din cadrul  Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.  

Art. 25. Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. ORȚĂNESCU Dorina, cadru 

didactic titular al Universității din Craiova, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, de continuare 

a activității în calitate de conducător de doctorat, în anul universitar 2018-2019, la Școala 

Doctorală a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. 

Art. 26. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Economice a Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a doamnei 

conf. univ. dr. DĂNCIULESCU Daniela, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la 

Facultatea de Științe și care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Informatică economică, 

prin Ordinul M.E.N. nr. 4301 din 08.08.2018.  

Art. 27. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV privind cererile de prelungire în regim cu 

taxă, pentru o perioadă de maxim 4 semestre, pentru doctoranzii care, din motive obiective, doresc 

prelungirea programului de cercetare științifică doctorală, în vederea finalizării tezei de doctorat.  
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Art. 28. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV privind cererile de întrerupere, pentru o 

perioadă de maxim 4 semestre, pentru doctoranzii care, din motive obiective, nu își pot continua 

cercetarea științifică doctorală, în vederea finalizării tezei de doctorat.  

Art. 29. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV și a Școlii Doctorale „Constantin Belea” 

privind susținerea publică a tezei de doctorat elaborată de domnișoara MANCAȘ Cătălina, în 

conformitate cu Legea nr. 49 din 14 martie 2013.  

Art. 30. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea rețelei informatice.  

Art. 31. Se modifică art. 75, alin. 2, din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților, astfel: „Un student declarat exmatriculat din anii II și următorii, poate fi 

reînmatriculat în limita locurilor disponibile, conform legislației în vigoare și procedurilor interne ale 

universității. Creditele acumulate anterior i se recunosc integral, iar participarea la examenele restante se va 

face în regim de taxă, condițiile de prezentare la examene și cuantumul taxei fiind stabilite de Consiliul 

facultății”.  

Art. 32. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic privind completarea și actualizarea conform Ordinului nr. 4126 din 16.07.2018 privind 

modificarea și completarea anexei la O.M.E.N. nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de 

specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, a: 

 Metodologiei proprii de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării pentru profesia didactică, desfășurate de Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din Universitatea din Craiova; 

 Metodologiei de admitere la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru 

profesia didactică; 

 Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a Programelor de formare 

psihopedagogică, Nivel I și Nivel II. 

 

Art. 33. Se aprobă propunerile facultăților pentru cadrele didactice asociate, angajate 

în alte domenii de activitate, cu titlu de doctor și cadrele didactice pensionate, în sistem „plata cu 

ora”, în anul universitar 2018-2019.  

Art. 34. Se aprobă diminuarea taxei de reînmatriculare la studii universitare de 

licență și master, de la 150 lei, la 75 lei.  

Art. 35. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind organizarea în perioada 17-

18 iunie 2019 a celei de a IV-a ediții a Conferinței internaționale Educațional Role of Language – 

From Theory to Practice, from Practice to Theory, precum și a taxei de participare de 95 €.  

Art. 36. Se aprobă propunerile pentru programele de studii universitare de master, 

incluse în Hotărârea Guvernului nr. 691/2018, care nu vor mai școlariza și vor intra în lichidare, 

începând cu anul universitar 2018-2019: 

 Facultarea de Științe: 

- Fizică aplicată/IF/Română, Domeniul Fizică; 

- Fizică teoretică/IF/Română, Domeniul Fizică. 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică: 

- Automatica sistemelor complexe/IF/Română, domeniul Ingineria sistemelor; 

http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
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http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
http://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php
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- Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor/Computer and Communication 

Engineering/IF/Engleză, domeniul Calculatoare și tehnologia informației. 

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: 

- Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală la Drobeta-Turnu 

Severin/IF/Română, domeniul Finanțe. 

 Facultatea de Științe Sociale: 

- Dezvoltarea regională/IF/Română, domeniul Sociologie; 

- Filosofie contemporană/IF/Română, domeniul Filosofie. 
 

Art. 37. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind modificarea 

planurilor de învățământ în curs (anii II, III, IV) ale specializării Echipamente și instalații de 

aviație, domeniul Inginerie aerospațială.  

Art. 38. Se aprobă încheierea unui Memorandum de înțelegere academică între 

Universitatea din Craiova și Sumy National Agrarian University, Ucraina.  

Art. 39. Se aprobă încheierea unui Memorandum de înțelegere academică între 

Universitatea din Craiova și Universitatea din Foggia, Italia.  

Art. 40. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind calendarul alegerilor pentru 

funcția de Director de departament la Departamentul de limba și literatura română și la 

Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației: 

 8-12 octombrie 2018 – depunerea candidaturilor; 

 15 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul I; 

 17 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul al II-lea; 

 19 octombrie 2018 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de 

Litere. 

 

Art. 41. Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcția de membru, cadru didactic, în 

Consiliul Facultății de Litere de la Departamentul de studii anglo-americane și germane: 

 1-5 octombrie 2018 – depunerea candidaturilor; 

 8 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul I; 

 10 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul al II-lea; 

 12 octombrie – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Litere.  
 

Art. 42. Se aprobă comisia electorală pentru alegerea locului vacant de membru, 

cadru didactic, din cadrul Departamentului de studii anglo-americane și germane, la solicitarea 

Facultății de Litere: 

Președinte:  Lect. univ. dr. Melitta Szathmary 

Membri: Lect. univ. dr. Georgiana Dilă 

   Lect. univ. dr. Oana Duță 

   Lect. univ. dr. Dana Osiac 

Secretar: Asistent univ. Prioteasa Mihaela 
 

Art. 43. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției 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 
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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 în relație cu 

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

întocmite în cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE. 

43.1. 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). 

43.2. 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>. 

43.3. Sumele reprezentând cheluieli 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. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

43.5. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE (SF) 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 sumară a investiției. 

43.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

 

Art. 44. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, 

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

obiectivul de investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT – 

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 în relație cu piața forței 

de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în cadrul 

STUDIULUI DE FEZABILITATE. 

44.1. Valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

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

PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29.900.500,00 lei (inclusiv TVA). 

44.2. Contribuția proprie de 0% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,0 lei, 

reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII  

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

PROFIL ELECTRIC>. 

44.3. Sumele reprezentând cheluieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII  ÎNVĂȚĂMÂNT –D(C5-6), E(C4) ȘI 

F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, pentru 
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implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale 

Universității din Craiova. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

44.5. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE (SF) pentru obiectivul de investiții 

<REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII  ÎNVĂȚĂMÂNT –D(C5-6), E(C4) ȘI 

F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, indicatorii 

tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției. 

44.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

   

Art. 45. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției 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 în relație cu piața forței 

de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în cadrul 

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE. 

45.1. 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 29.911.236,32 lei (inclusiv 

TVA). 

45.2. 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>. 

45.3. Sumele reprezentând cheluieli 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. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

45.5. 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 sumară a investiției. 

45.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

    

Art. 46. Se aprobă pentru Proiectul „REABILITARE, REAMENAJARE, 

SUPRAETAJARE ȘI 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 
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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. 

46.1. Studiul de fezabilitate (SF) 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. 

46.2. 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. 

46.3. 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). 

46.4. 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 ȘI EXTINDERE CORP C7 DEZAFECTARE 

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

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

„REABILITARE, REAMENAJARE, SUPRAETAJARE ȘI 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. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural. 

46.7. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

 

Art. 47. 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. 

47.1. Studiul de fezabilitate (SF) 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”, Craiova, str. 

Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), 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. 

47.2. 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), în vederea finanțării acestuia în cadrul 
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Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3, 

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

47.3. 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”, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), , în 

cuantum de 23.357.828,03 lei (inclusiv TVA). 

47.4. 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”, Craiova, str. 

Libertății, nr. 25 (fost nr. 19). 

47.5. 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”, Craiova, str. Libertății, nr. 25 (fost nr. 19), pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale instituției. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

47.7. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

 

Art. 48. Se aprobă solicitarea domnului STOCHIȚOIU Marius, absolvent al 

Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, promoția 2014, privind susținerea 

examenului de finalizare a studiilor universitare de licență într-un alt centru universitar.  

Art. 49. Se amână solicitarea domnului conf. univ. dr. ROTARU Andrei, cadru 

didactic la Facultatea de Horticultură, de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare la Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, la cererea 

Facultății de Horticultură.  

Art. 50. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind propunerile pentru cadrele 

didactice de la universităţi partenere (Martinek Michael - Universitatea Saarland din Saarbuecken, 

Germania,  Fiolka Gerhard -  Universitatea din Fribourg, Elveţia, Queloz Nicolas - Universitatea 

din Fribourg, Elveţia), care vor avea statut de profesor invitat la programele de studii universitare 

de master Drepturile omului, în limba franceză și Dreptul afacerilor, în limba engleză. 

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

privind propunerile cu specialiștii din industrie (Bălașa Gheorghe, Andreiana Andrei, Pancu Mihai 

Liviu, Petrișor Constantin, Surcel Laura Monalisa, Popescu Horațiu Samir, Veche Valentin Ionuț,  

Petcușin Felix, Blejan Denis, Boldeanu Denisa, Dobre Carmen, Ilie Mihaela Ionela, Dragomirescu 

Radu, Diaconu Diana, Mancaș Cătălina), care pot desfășura ore în sistem „plata cu ora” la 

programele de studii univesitare de licență ale Departamentului de Calculatoare și Tehnologia 

Informației și încadrarea diferențiat conform performanței pe poziții de asistent universitar sau șef 

de lucrări.  

Art. 52. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, conform adresei cu nr. 

927/25.09.2018, privind cadrele didactice care pot desfășura ore în sistem „plata cu ora” la 
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programele de studii universitare ale Departamentului de Arte, pentru secția Muzică și secția 

Teatru, Departamentul de limba și literatura română, Departamentul de studii anglo-americane și 

germane, Departamentul de limbi romanice și clasice și încadrarea diferențiat conform 

performanței pe poziții de asistent universitar sau lector universitar (Pîrvan Daniela, Patrichi 

Liliana Simona, Ciurezu Iulia, Lector american Michelle Tomei, Guță Ancuța, Lector francez 

Laura Watzenrieder, Stănescu Dumitru, Zamfir Florin Marian, Stănculeasa Corina, Enache 

Manuela, Birovescu Ion, Tănase Isabelle Arabela, Zamfir Adrian Iulian, Voinea Raluca, Fîntînă 

Alexandru Cătălin, Săceanu Sorin, Stanciu Marius, Oancea Olimpiu, Fabian Geo Fabian, Gorun 

Octavian, Dumitru Adriana, Oraveț Elena, Vasile Dorinel, Vari Orsolya Renata, Ignat Fănel, 

Pasăre Dumitru, Zamfie Florian George, Iliev Ivan, Nicu Laurențiu, Ionescu Romanița, Popa 

Minela, Constantinescu Florin, Bleonț Claudiu, Drăgan Bogdan, Dindirică Lucian, Comănescu 

Beatrice, Leotescu Georgiana, Păsărin Dan Leonard, Predilă Ana-Maria, Gagiu Atena Simona, 

Mitrică Maria, Stepan Raluca, Milconiu Delia, Fulga Mihaela, Balica Raluca, Pintea Enea Mirela, 

Manolescu Marin, Novac Corneliu, Căpraru Marcel, Florescu Gheorghe).  

Art. 53. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind calendarul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor membri în Consiliul Facultăţii de 

Economie și Administrarea Afacerilor: 

 1-2 octombrie 2018 – depunerea candidaturilor; 

 3 octombrie - derularea procesului electoral, turul I; 

 4 octombrie - derularea procesului electoral, turul II. 

 

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

privind comisia electorală pentru alegerea reprezentanților studenţilor membri în Consiliul 

Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor: 

Președinte: Bîrzăneanu Emilia Irina 

Membri: Corneanu Răzvan 

  Vraciu Andreea 

Dumitru Ionuț 

Secretar: Iureș Victor 

 

Art. 55. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind calendarul alegerilor pentru 

funcția de Director de departament la Departamentul de Drept Privat și la Departamentul de 

Drept Public și Științe Administrative: 

 8-12 octombrie 2018 – depunerea candidaturilor; 

 15 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul I; 

 17 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul al II-lea; 

 19 octombrie 2018 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Drept. 
 

Art. 56. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind calendarul alegerilor pentru funcția de Director de departament la Departamentul de 

Mecatronică și Robotică: 

 8-12 octombrie 2018 – depunerea candidaturilor; 

 15 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul I; 

 17 octombrie 2018 – derularea procesului electoral, turul al II-lea; 

 19 octombrie 2018 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Automatică, 

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

Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

 
 

 
 


