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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 7 

din data de 5 octombrie 2018 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 5 octombrie 

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 lista domeniilor de masterat, a programelor de studii universitare  

de master și responsabilii desemnați de către facultăți pentru evaluarea periodică ARACIS. (Lista).  

Art. 2.   Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. FIRICĂ Jean, cadru didactic 

la Facultatea de Educație Fizică și Sport, de a desfășura activitate didactică în sistem “plata cu 

ora” la Universitatea “Titu Maiorescu” din București și Universitatea “Spiru Haret” din București, 

în anul universitar 2018-2019. 

Art. 3.   Se aprobă promovările și transformările de posturi în anul 2018, după cum 

urmează: 

 Promovări pe grade/trepte superioare – 7 posturi, din care: 

- 6 posturi Inginer S 

- 1 post Chimist S 

 Transformări de posturi – 1 post de Asistent de cercetare. 

Art. 4.   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație de respingere a cererii de 

redobândire a calității de titular, pentru anul universitar 2018-2019, conform raportului înaintat de 

către Consiliul Facultății de Inginerie Electrică, întrunit la data de 2 octombrie 2018, pentru 

domnul prof. univ. dr. ing. Lungu Romulus, în acord cu Art. 10 din Metodologia de aprobare a 

solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. 

Art. 5.   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea de 

redobândire a calității de titular în învățământul superior, pentru anul universitar 2018-2019, 

conform raportului înaintat de către Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport, în acord cu 
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Art. 10 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de 

cercetare, pentru domnul prof. univ. dr. Dragomir Marian. 

Art. 6.   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea de 

redobândire a calității de titular în învățământul superior, pentru anul universitar 2018-2019, 

conform raportului înaintat de către Consiliul Facultății de Automatică, Calculatoare și 

Electronică, în acord cu Art. 10 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a 

activității didactice și/sau de cercetare, pentru domnul prof. univ. dr. Petre Emil. 

Art. 7.    Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea de 

redobândire a calității de titular în învățământul superior, pentru anul universitar 2018-2019, 

conform raportului înaintat de către Consiliul Facultății de Horticultură, în acod cu Art. 10 din 

Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare, 

pentru domnul prof. univ. dr. Iacobescu Fănel.  

Art. 8.   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea de 

redobândire a calității de titular în învățământul superior, pentru anul universitar 2018-2019, 

conform raportului înaintat de către Consiliul Facultății de Litere, în acord cu Art. 10 din 

Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare, 

pentru domnul prof. univ. dr. Olaru Victor. 

Art. 9.   Referitor la Hotărârea Senatului nr. 5 din 6 iulie 2018, Art.7 se interpretează 

în sensul că titularul cererii trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat. Pentru anul 

universitar 2018-2019 nu se aplică condiția privind apartenența solicitantului la IOSUD-

Universitatea din Craiova. 

Art. 10. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

 
 

 
 


