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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 8 
din data de 30 iunie 2016 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 30 iunie 2016, 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 Registrul Riscurilor Universității din Craiova (Anexa 1- Registrul 
Riscurilor). 
 
Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 22, alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: 

 
Art.22, alin. (1)- actual Art.22, alin. (1)- modificat 
Absolvenţii care, din motive obiective, justificate cu 
documente (certificat medical, burse la universităţi în 
străinătate etc.), nu se pot prezenta prima dată pentru 
susţinerea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie, 
pot susţine aceste examene, în regim fără taxă, în 
sesiunea următoare. În caz contrar, vor plăti taxele 
aferente aprobate de Senat. 

Absolvenţii care nu se  prezintă  prima dată pentru 
susţinerea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie, 
pot susţine aceste examene, în regim fără taxă, în 
sesiunea imediat următoare. 

 

(Anexa 2- Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 
studiilor) 
 

Art. 3. Se aprobă modificări la Art.12 alin.(1) și Art.14 alin.(1) și alin. (6) din Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești, după cum urmează: 

Regulamentul aprobat în şedinţa Senatului 
Universității din Craiova din data de 19.06.2013 și 

actualizat în ședința din data de 27 martie 2014. 
 

Regulament modificat 

Art.12 
(1) Comisia de cazare pe facultate funcționează 

cu avizul conducerii facultății sub coordonarea 
Prodecanului cu probleme studențești și 
răspunde de felul în care sunt respectate 
criteriile de cazare a studenților stabilite în 
prezentul regulament. Comisia de cazare a 
fiecărei facultăți poate particulariza criteriile de 
cazare la specificul facultății respective, cu 
avizul conducerii facultății. 

 

Art.12 
(1) Comisia de cazare pe facultate funcționează 

cu avizul conducerii facultății sub coordonarea 
Prodecanului cu probleme studențești și răspunde de felul 
în care sunt respectate criteriile de cazare a studenților 
stabilite în prezentul regulament. Comisia de cazare a 
fiecărei facultăți poate particulariza criteriile de cazare la 
specificul facultăți respective. Criteriile de cazare 
suplimentare celor impuse de prezenta metodologie 
trebuie aprobate de Consiliul Facultății. 
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Regulamentul aprobat în şedinţa Senatului 
Universității din Craiova din data de 19.06.2013 și 

actualizat în ședința din data de 27 martie 2014. 
 

Regulament modificat 

Art. 14 
           (1) Cazarea în cămin se face pe baza unei 

cereri  completată on-line, pe site-ul 
www.ucv.ro la câmpul studenți subcâmpul 
evidenta studenților, în perioada 15.05. – 
31.07. a anului universitar în curs, pentru 
studenţii care au locuit  cămin. Pentru studenţii 
care nu au locuit în cămin se aplică aceeaşi 
procedură. 

- Studenţii din anul I vor depune cererile de 
cazare la sediul Convenţiei Organizaţiilor 
Studenţeşti, unde vor primi un bon de 
înregistrare, în perioada 01 – 10.08. pentru cei 
admişi în prima sesiune de admitere şi 01 – 
10.09 pentru a doua sesiune de admitere 

Art. 14 
           (1) Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri  
completată on-line, pe site-ul www.ucv.ro la câmpul 
studenți subcâmpul evidenta studenților, în perioada 
15.05. – 31.07. a anului universitar în curs, pentru 
studenţii care au locuit  cămin. Pentru studenţii care nu au 
locuit în cămin se aplică aceeaşi procedură. 
- Studenţii din anul I vor depune cererile de cazare la 
sediul Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti, unde vor 
primi un bon de înregistrare, în perioada 25.07 – 05.08. 
pentru cei admişi în prima sesiune de admitere şi 01 – 
10.09 pentru a doua sesiune de admitere 

 
(6) Listele finale cu cei cazați se 

afișează pe data de 20 septembrie de către 
Direcția Administrativa si Convenția 
Organizațiilor Studențești  pe pagina de web 
a Universității din Craiova si  pe pagina de 
web a Convenției Organizațiilor Studențești. 
Aceste liste vor fi realizate de către comisiile 
de cazare împreuna cu Prodecanii 
responsabili cu probleme studențești și 
semnate de către Decanul facultății 
respective, împreuna cu seful comisiei de 
cazare din partea studenților, acestea fiind 
predate Direcția Administrativă pe baza de 
proces-verbal, data limita fiind 18 
septembrie, ora 20.00, pentru a fi afișate pe 
paginile de web. 
- Comisiile de cazare afișează listele 
definitive si la avizierul fiecărei facultăți. 

 
(6) Listele cu cei cazați se afișează pe data de 

22 septembrie de către Direcția Administrativă și 
Convenția Organizațiilor Studențești  pe pagina de web 
a Universității din Craiova si  pe pagina de web a 
Convenției Organizațiilor Studențești. Aceste liste vor fi 
realizate de către comisiile de cazare împreuna cu 
Prodecanii responsabili cu probleme studențești și 
semnate de către Decanul facultății respective, împreuna 
cu seful comisiei de cazare din partea studenților, 
acestea fiind predate Direcția Administrativă pe baza de 
proces-verbal, data limita fiind 18 septembrie, ora 
20.00, pentru a fi afișate pe paginile de web. 

- Comisiile de cazare afișează listele definitive 
si la avizierul fiecărei facultăți. 

 

(Anexa 3- Regulament  privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești ) 

Art. 4. Se validează rezultatul alegerilor la Facultatea de Litere, Departamentul de Studii 
Anglo-americane și germane, pentru membri, cadre didactice, în Consiliul Departamentului: conf. 
univ. dr. Florentina ANGHEL, lector univ. dr.  Claudia PISOSCHI, lector univ. dr. Ana Maria 
TRANTESCU, lector univ. dr. Emilia ȘTEFAN (Anexa 4- Proces-verbal BEC nr.3718/24.06.2016). 

Art. 5. Se validează rezultatul alegerilor la Facultatea de Litere, pentru funcția de Director al 
Departamentului de Studii Anglo-americane și germane: a fost ales domnul lector univ. dr. Sorin 
CAZACU (Anexa 4- Proces-verbal BEC nr.3718/24.06.2016). 

Art. 6. Se validează rezultatul alegerilor la Facultatea de Horticultură, Departamentul de 
Horticultură - Știința alimentului, pentru membri, cadre didactice, în Consiliul Departamentului: 
conf. univ. dr. ing. Daniela Doloris CICHI, conf. univ. dr. ing. Maria DINU, șef lucrări dr. ing. 
Felicia STOICA (Anexa 4- Proces-verbal BEC nr.3718/24.06.2016). 

Art. 7. Se validează rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului de Director 
General Administrativ din cadrul Direcţiei Generale Administrative, desfășurat conform Art. 214, 

http://www.ucv.ro/
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alin.(5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
candidatul câștigător este domnul Cătălin Aurelian ROȘCULETE. 

 
Art. 8. Se validează rezultatul concursului organizat pentru funcția de administrator la S.C. 

WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L.: candidatul selectat este domnul RUȘINARU Corneliu Dan 
(Anexa 5- Extras CA-validare concurs administrator). 
 

Art. 9. Se aprobă membrii Consiliului Calității, conform Hotărârilor Consiliului de 
administrație  nr.14 din 1.06.2016 și nr.16 din 22.06.2016: 

I. Membri  în Consiliul Calității, reprezentanți ai facultăților, conform propunerilor acestora: 
1. Conf. univ. dr.   Mihaela STERPU – Facultatea de Științe  
2. Prof. univ. dr. Mircea DĂNOIU  – Facultatea de Educație Fizică și Sport 
3. Conf. univ. dr. Mădălina CERBAN – Facultatea de Litere 
4. Conf. univ. dr.  Daniel GHIȚĂ – Facultatea de Drept  
5. Prof. univ. dr. Sorin DAMEAN - Facultatea de Științe Sociale 
6. Conf.  univ. dr.  Nicolae Răzvan STAN – Facultatea de Teologie 
7. Conf. univ. dr.  Anca BĂNDOI – Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 
8. Prof. univ. dr. Lucian MANDACHE  – Facultatea de  Inginerie Electrică 
9. Prof . univ. dr.  Mihai MOCANU – Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică 
10. Conf. univ. dr. Sorin BORUZ-  Facultatea  de Agricultură  
11. Conf. univ. dr.  Felicia TUȚULESCU – Facultatea  Horticultură 
12.  Conf. univ. dr.  Ilie DUMITRU – Facultatea de Mecanică 

II. Membri  în Consiliul Calității, reprezentanți ai universității: 
1. Prof. univ. dr. Leonardo Geo MĂNESCU 
2. Conf. univ. dr. Daniela DĂNCIULESCU 
3. Conf. univ. dr. Mircea ZĂVĂLEANU 
4. Ing. Silviu LOFELMAN 

 
Art. 10. Se aprobă taxele de școlarizare și administrative pentru anul universitar 2016/2017 

(Anexa 6- Taxe de școlarizare și administrative 2016/2017). 
 
Art. 11. Se aprobă taxele de participare pentru simpozionul internaţional „Agricultura 

durabilă - agricultura viitorului", organizat de Facultatea de Agronomie în perioada 17-19 
noiembrie 2016, în cuantum de: 

 200 lei pentru participanţii din ţară 
 50 de Euro pentru participanţii din străinătate.  

(Anexa 7- Taxe simpozion Facultatea de Agronomie). 
 

Art. 12. Se aprobă căminele de tranzit pentru vacanța de vară, precum și taxele de cazare 
pentru această perioadă, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 14 din 1 iunie 2016 
(Anexa 8- Taxe cazare cămine tranzit). 

Art. 13. Se aprobă taxele pentru simpozionul cu participare internaţională „Horticultura, 
Alimente şi Mediu - priorităţi şi perspective" organizat de Facultatea de Horticultură în perioada 
27-28 octombrie 2016, în cuantum de : 

 250 lei/65 Euro, taxă achitată până la data de 09.09.2016,  



4 
 

 300 lei/70 Euro, taxă achitată  după data de 09.09.2016, pentru persoanele care 
participă cu lucrări la simpozion 
  100 lei/25 Euro pentru persoanele însoţitoare. 
(Anexa 9- Taxe simpozion Facultatea de Horticultură) 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor de a efectua 
cursuri de pregătire profesională în perioada 02.07.2016-03.07.2016, având un număr total de 12 
ore, la tariful de 300 lei/cursant (Anexa 10- Extras CA taxă cursuri FEAA). 

Art. 15. Se aprobă solicitarea domnului lector univ. dr. Sorin AVRAM de a  desfășurare 
activități  de cercetare, în calitate de Cercetător Ştiinţific III, cu jumătate de normă la Academia 
Română - Institutul National de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, în semestrul al II-lea, 
în anul universitar 2015/2016 (Anexa 11- Cerere Sorin Avram și Extras din ședința Consiliului 
Facultății). 

Art. 16. Se aprobă solicitarea doamnei  lector univ. dr. Mirela CIOABĂ, cadru didactic la 
Departamentul de Arte, de a  desfășurare activități  didactice, în regim de plata cu ora, la 
Universitatea din Piteşti, pentru anul universitar 2016-2017 (Anexa 12- Cerere Mirela Cioabă  și 
Extras din ședința Consiliului Facultății). 

Art. 17. Se aprobă componenţa comisiei pentru susținerea examenului de admitere, sesiunea 
septembrie 2016: 

-  cursuri universitare de licență, la specializările: Asistență socială, Filozofie, Istorie, Relații 
Internaționale și studii europene, Sociologie și Științe Politice 

- cursuri universitare de master, la specializările: Filosofie contemporană, Românii în istoria 
Europei, Securitate națională și euroatlantică, Dezvoltare comunitară și integrare europeană. 
 

Art. 18. Se aprobă componenţa comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor la examenul de 
licenţă, ce se va susţine cu absolvenţii de la Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din 
Craiova, domeniile Istorie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Filosofie, Sociologie, Ştiinţe 
politice şi cu absolvenţii de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management Public din cadrul 
Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, specializarea Sociologie, în sesiunea iunie - iulie 
2016 (Anexa 13- Extras CA comisie contestații Științe Sociale). 

Art. 19. Se aprobă componenţa comisiei pentru susținerea examenului de admitere în 
sesiunile iulie 2016 şi septembrie 2016, la cursuri universitare de licență și la cursuri universitare de 
master, pentru Facultatea de Horticultură, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.16 din 
22.06.2016. 

Art. 20. Se aprobă modificarea componenței comisiei nr.7 pentru examenul de licență, 
sesiunea iulie 2016, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de 
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică (Anexa nr. 14- Extras CA modificare comisie licență FEAA). 

Art. 21. Se aprobă modificarea comisiei de licenţă, sesiunile iulie 2016, septembrie 2016 şi 
februarie 2017 la specializarea Informatică aplicată in inginerie electrică şi informatică industrială 
- ingineri, învăţământ cu frecvență, Facultatea de Inginerie Electrică (Anexa 15- Comisie licență 
FIE). 

Art. 22. Se aprobă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate la barem de 
candidaţii la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, Domeniul Drept, Specializarea 
Drept, locuri finanţate de la buget, sesiunea iulie 2016, conform Hotărârii Consiliului de 
Administrație nr.17 din 29.06.2016: 
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 Lect. univ. dr.  GIOROCEANU Alina - Facultatea de Litere, Universitatea din 
Craiova; 
 Conf. univ. dr. PĂUNESCU Floriana Anca - Departamentul de Limbi Moderne 

Aplicate. 
 

Art. 23. Se aprobă membrii comisiei tehnice de verificare a subiectelor şi de întocmire a 
baremului pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, specializarea Drept, 
învăţământ cu frecvenţă, locuri finanţate de la bugetul de stat, care va avea loc la data de 26 iulie 
2016, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.17 din 29.06.2016: 

   Conf. univ. dr.  PITIRICIU Silvia - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova; 
 Conf. univ. dr. TOPALĂ Dragoş Vlad - Facultatea de Litere, Universitatea din 

Craiova. 
 

Art. 24. Se aprobă cererea de afiliere a  domnului conf. univ. dr. Constantin BĂJĂU la Școala 
Doctorală de Teologie Ortodoxă ”Sfântul Nicodim”, din cadrul IOSUD - Universitatea din Craiova 
(Anexa 16- Afiliere Constantin BĂJĂU ). 

Art. 25. Se aprobă cererea de  afiliere a doamnei conf. univ. dr. Mihaela  MUREȘEANU la 
Școala Doctorală de Științe, din cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova (Anexa 17- Afiliere 
Mihaela MUREȘEANU). 

Art. 26. Se aprobă cererea de  afiliere a doamnei conf. univ. dr. Daniela PÎRVU la Școala 
Doctorală de Științe Economice, din cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova (Anexa 18- Afiliere 
Daniela PÎRVU). 

Art. 27. Se aprobă cererea de  afiliere a domnului prof. univ. dr. SELIȘTEANU  Dan la 
Școala Doctorală ”Constantin Belea” din cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova ( Anexa 19- 
Afiliere Dan SELIȘTEANU). 

Art. 28. Se aprobă solicitarea studentei STĂNILĂ Marilena Andreea, de la Universitatea din 
Bucureşti, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, de a susține examenul de 
licenţă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, în sesiunea iulie 2016 (Anexa 20- 
Documente STĂNILĂ Marilena Andreea). 

Art. 29. Se aprobă cercetătorii onorifici asociați la Universitatea din Craiova (Anexa 21- Listă 
cercetători asociați onorifici).  

Art. 30. Se aprobă schimbarea sediului social al S.C. WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L., 
în Craiova, de la Calea București nr. 107 D,  la A.I. Cuza nr. 13, biroul 431, conform Hotărârii 
Consiliului de Administrație nr.17 din 29.06.2016. 

Art. 31. Se aprobă dosarul de evaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, forma de învățământ cu frecvență, la 
Facultatea de Litere, Departamentul de Comunicare, Jurnalism și Științe ale Educației (Anexa 22- 
Referat DMC). 

Art. 32. Se aprobă dosarul de evaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin), forma de 
învățământ cu frecvență, la Facultatea de Litere, Departamentul de Comunicare, Jurnalism și Științe 
ale Educației (Anexa 23- Referat DMC). 



Art.33. Se aprob[ dosarul de evaluare pentru incadrarea in domeniul de master acreditat

Filologie a programului de studii universitare de master Traducere ;i terminologii tn context,

,uropirn (engle)d, francezd, germand), forma de invd{dm6nt cu frecven!6, la Facultatea de Litere,

Departamentul de Limbi romanice Ei clasice (Anexa 24- Referat DMC).

Art.34. Se aprobd propunerea Facultdlii de Automaticd, Calculatoare 9i Electronicd pentru

acordarea titlului de Doctor Honoris Causa pentru excelenla sa Silviu Iulian NICULESCU, Director

de cercetare CNRS [a CentraleSup6lec (L'Ecole Centrale Paris et Supdlec), Franfa, in luna

octombrie 2016 (Anexa 25- DHC Silviu lulian NICULESCU).

Art.35.
cazare).

Se aprobd comisiile de cazare pentru anul universitar 2016/2017 (Anexa 26- Comistt

Art.36. Se aprob[ solicitarea Facult[1ii de Economie ;i Administrarea Afacerilor,

Departamentul de Statisticl qi Informatic[ Economicd de a-l inlocui pe domnul conf' univ. dr' Radu

Cdt6lin CRIVEANU din funclia de secretar al comisiei de licenJd pentru programul de studii

Statisticd si Previziune Economic[ cu domnul conf. univ. dr. Liviu Octavian POPESCU, conform

Hotdrdrii Consiliului de Administralie nr. 1 7 din 29.06.2016.

Art.37. Se aprobd suplimentarea numdrului de credite aferente anului al Il-lea, pentru

absolvenlii programului postuniversitar de masterat "Sisteme Distribuite'', din cadrul Facultdlii de

Automaticd, Calculatoare gi Electronicd, promolia 2005 - 2007 prin alocarea a 15 credite pentru

disciplina "Proiectarea sistemelor timp-real (proiect)", conform Hot[r0rii Consiliului de'

Administra{ie nr. I 7 din 29.06.201 6.

Art.38. Se aprobd ca Universitatea din Craiova sd sus!in6, ca membru, Asociafia

Universitalilor, Institutelor de Cercetare ' Dezvoltare qi Bibliotecilor Centrale Universitare din

Romdnia .Anelis Plus" pentru a ne reprezenta la competitia prevdzutd in cadrul Programului

Operalional Competitivitate, Axa 1 2014-2020, Actiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor refele de centre

Cb, coordonate la nivel national qi racordate la reJele europene qi internalionale de profil 9i

asigurarea accesului cercet[torilor Ia publicalii gtiin{ifice gi baze de date europene 9i internalionale.

I.L1.2. Proiecte pentru asigurarea accesului cercet6torilor la publicalii gtiinlifice 9i baze de date

enropene gi internationale, conform Hotdrdrii Consiliului de Administralie nr.l7 din 29.06.2016'

Art.39. Se aprobd solicitarea Facult6lii de Litere, Departamentul de Arte de a susfine

examenele de licen!6 gi disertafie, conform Hot6rdrii Consiliului de Administralie nr.17 din

29.06.2016:

Instrumente, Interpretare Muzicald - Canto, Pedagogie Muzicald;
Interpretare Muzicald

Spectacolului de teatru (actorie) qi Arta Actorului.

Art. 40. Prezenta Hotdrdre se afiqeazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

PRE$EDINTE SENAI,

Artele

A

t'i

I
)v

c

\
mrer\E

IFlb
/-.-

w
UII'YEASITATEA

Prof. univ.



ANEXE ȘEDINȚĂ SENAT 26 MAI 2016 

 

Anexa 1- Registrul Riscurilor  

Anexa 2- Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  

Anexa 3- Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor 

studențești  

Anexa 4- Proces-verbal BEC nr.3718/24.06.2016 

Anexa 5- Extras CA-validare concurs administrator  

Anexa 6- Taxe de școlarizare și administrative 2016/2017 

Anexa 7- Taxe simpozion Facultatea de Agronomie 

Anexa 8- Taxe cazare cămine tranzit 

Anexa 9- Taxe simpozion Facultatea de Horticultură  

Anexa 10- Extras CA taxă cursuri FEAA  

Anexa 11- Cerere Sorin Avram și Extras din ședința Consiliului Facultății  

Anexa 12-  Cerere Mirela Cioabă  și Extras din ședința Consiliului Facultății 

Anexa 13- Extras CA comisie contestații Științe Sociale 

Anexa 14- Extras CA modificare comisie licență FEAA 

Anexa 15- Comisie licență FIE  

Anexa 16- Afiliere Constantin BĂJĂU  

Anexa 17- Afiliere Mihaela MUREȘEANU  

Anexa 18- Afiliere Daniela PÎRVU 

Anexa 19- Afiliere Dan SELIȘTEANU 

Anexa 20- Documente STĂNILĂ Marilena Andreea  

Anexa 21- Listă cercetători asociați onorifici 

Anexa 22- Referat DMC 

Anexa 23- Referat DMC 

Anexa 24- Referat DMC 

Anexa 25- DHC Silviu Iulian NICULESCU  

Anexa 26- Comisii cazare 

 

 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa2.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa4.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa5.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa6.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa7.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa8.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa9.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa10.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa11.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa12.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa13.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa14.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa15.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa16.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa17.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa18.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa19.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa20.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa21.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa22.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa23.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa24.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa25.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160630/Anexa26.pdf

	SENATUL UNIVERSITAR

