
1 
 

 
                                                                                                                                     

        
          
 
 
       

Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 11 
din data de 27 octombrie 2016 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 27 octombrie 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 rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată 
la Facultatea de Educație Fizică și Sport, și la Facultatea de Automatică, Calculatoare și  
Electronică pentru anul universitar 2016-2017 (Anexa 1- Rezultat vot Senat posturi perioadă 
determinată). 
 
Art. 2. Se aprobă acordarea titlului de profesor emerit, la propunerea decanului și cu avizul 
Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru: 

- Prof. univ. dr. ROȘCA Constantin; 
- Prof. univ. dr. CONSTANTINESCU Dumitru; 
- Prof. univ. dr.  BUȘE Lucian (Anexa 2- Propuneri FEAA profesori emeriți). 

 
Art. 3. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cămin pentru însoţitorii persoanelor cu 
handicap, deoarece aceste persoane fac parte din categoria de cazuri sociale pe care Universitatea 
din Craiova trebuie să le susţină din punct de vedere financiar, luându-se în considerare faptul că 
aceşti însoţitori sunt membrii de familie ai studenţilor cu handicap (Anexa 3- Scutire taxă cămin 
însoțitori persoane cu handicap). 
 
Art. 4. Se aprobă modificarea Art.71, alin. h) prin eliminarea mențiunii ”numai pentru 
studenții integraliști” din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: 

 
Articol inițial Propunere aprobată 

Art.71 
h) creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta 

în semestrele următoare (mobilitatea creditelor) 
numai pentru studenţii integralişti. Obţinerea în 
avans sau reportarea în semestrele următoare se 
face la cererea studentului şi se aprobă de 
Consiliul facultăţii; 

Art.71 
h) creditele se pot obţine în avans şi se pot 

reporta în semestrele următoare (mobilitatea 
creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea 
în semestrele următoare se face la cererea 
studentului şi se aprobă de Consiliul 
facultăţii; 

(Anexa 4-  Regulamentul privind activitatea profesională a studenților). 
 
Art. 5. Se aprobă introducerea unui articol nou, Art.12 în Regulamentul privind acordarea 
burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți. În articolul respectiv se precizează 
tipurile de burse speciale instituite la Universitatea din Craiova (Anexa 5- Regulamentul privind 
acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți). 
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Art. 6. Se aprobă acordarea de către Universitatea din Craiova a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului prof. dr. dipl. ing. Herbert DANNINGER, decanul Facultății de Chimie Tehnică 
din Viena, Austria, la propunerea Facultății de Mecanică (Anexa 6- Propunere Facultatea de 
Mecanică - DHC prof. dipl. ing. Herbert DANNINGER). 

 
Art. 7. Se aprobă cererea domnului prof. univ. dr. Romulus LUNGU, de la Facultatea de 
Inginerie Electrică, Universitatea din Craiova, prin care solicită acordul de  desfășura activități 
didactice, în regim de ”plata cu ora”, în anul universitar 2016-2017, la Universitatea Politehnică 
din București, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială (Anexa 7- Cerere Romulus 
Lungu). 

 
Art. 8. Se aprobă cererea  domnului conf. univ. dr. Ionuț Dănuț SAVU, de la Facultatea de 
Mecanică, Universitatea din Craiova, prin care solicită acordul de  desfășura activități didactice, 
în anul universitar 2016-2017, la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (Anexa 8- Cerere Ionuț 
Dănuț Savu).  

 
Art. 9. Se aprobă ca prof. univ. dr. Gabriela RUSU PĂSĂRIN, cadru didactic la 
Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Litere, să 
desfășoare activități didactice, în regim de ”plata cu ora”, la Universitatea din Bucureşti, în anul 
universitar 2016-2017 (Anexa 9- Extras Facultatea de Litere - Gabriela Rusu Păsărin).  

 
Art. 10. Se aprobă ca lect. univ. dr. Silviu GONGONEA, cadru didactic la Departamentul 
de limba şi literatura română, Facultatea de Litere, să desfășoare activități didactice, în regim de 
”plata cu ora”, în anul universitar 2016-2017, la Liceul Tehnologic din Drăgășani (Anexa 10- 
Extras Facultatea de Litere- Silviu Gongonea). 

 
Art. 11. Se validează rezultatul alegerilor pentru posturile de director de departament la 
Facultatea de Științe Sociale: 

 
Departament  Director  

Sociologie, Filosofie și Asistență Socială Prof. univ. dr. habil. Adriana Elvira 
NEACȘU 

Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale Lector univ. dr. Mihai GHIȚULESCU 

(Anexa 11 - Proces-verbal BEC nr. 9079/26.10.2016). 
 
Art. 12. Se validează rezultatul alegerilor pentru posturile de membru în consiliul 
departamentului la Facultatea de Științe Sociale (Proces-verbal BEC nr. 9079/26.10.2016): 
 
Departament Membri în Consiliul Departamentului 

Sociologie, Filosofie și Asistență Socială 
Asistent univ. dr. Veronica GHEORGHIȚĂ 

Asistent univ. dr. Ștefan Viorel GHENEA 

Istorie, Științe Politice și Relații 
Internaționale 

Conf. univ. dr. Cosmin Lucian GHERGHE 

Lector univ. dr. Florin Ion PĂSĂTOIU 

(Anexa 11- Proces-verbal BEC nr.9076/26.10.2016). 
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