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HOTĂRÂREA 

 nr. 11  din 11.05.2016  

 

 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

11.05.2016, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului de 

Studii Anglo-americane și germane de către lector univ. dr. Sorin CAZACU, până la validarea 

alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului. 

 

Art. 2. Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcția de director al Departamentului de 

Studii Anglo-americane și germane: 

  Depunerea candidaturilor: 13 iunie 2016- 14 iunie 2016;  

 Alegerea directorului departamentului: 16 iunie 2016. 

 

Art. 3. Se aprobă suplimentarea numărului de prodecani cu încă un post la: Facultatea de 

Agronomie, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Drept, Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Litere, 

Facultatea de Mecanică și Facultatea de Educație Fizică și Sport. 

Art. 4. Se aprobă numirea directorilor departamentelor operaţionale aflate în subordinea 

prorectorilor Universităţii din Craiova, după cum urmează: 

 În cadrul Prorectoratului 1: Programe de studii şi asigurarea calităţii: 
 Departamentul de Managementul Calităţii (DMC) Director - conf. univ. dr.  Anca BĂNDOI;          

 Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) 

Director - conf. univ. dr. Daniela DĂNCIULESCU;  

 Departamentul de Formare Continuă (DFC) Director - conf. univ. dr. Alexandru Nicolae 

TUDOSIE. 

  În cadrul Prorectoratului 2: Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic: 
 Departamentul de Cercetare ştiinţifică şi management programe (DCMP) Director - prof. 

univ. dr. Oana GÎNGU; 

 Departamentul relaţii cu mediul socio-economic şi cultural (DR-MESC) Director - prof. 

univ. dr. Daniela ROȘCA. 

 În cadrul Prorectoratului 3: Management economic şi financiar şi probleme sociale 

ale studenţilor 
 Departamentul pentru probleme sociale ale studenţilor (DPSS) Director - conf. univ. dr.   

Ramona Costina PÎRVU. 

 În cadrul Prorectoratului 4: Relaţii Internaţionale şi imagine academică (DRIIA) 

 Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică (DRPIA) Director -  lector univ. dr. 

Xenia NEGREA; 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea din Craiova 
Consiliul de Administraţie 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688, e-mail: rectorat@central.ucv.ro 

www.ucv.ro 



Hotărâre nr. 11  din 11.05.2016   2 
 

 Departamentul de Publicaţii şi Mijloace de Informare (DPMI)- Director - conf. univ. dr. 

Gabriel COȘOVEANU. 

  În cadrul Prorectoratului 6: Informatizare şi Administrarea fondurilor europene 
 Departamentul fonduri europene (D.F.E.) Director - conf. univ. dr. Lucian Gheorghe 

GRUIONU. 

 

Art. 5. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de director general administrativ al 

Universității din Craiova.  

Art. 6. Se aprobă Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat de la IOSUD – Universitatea din Craiova (CSUD-UCV) şi de 

organizare a concursului public pentru numirea directorului CSUD-UCV. Aceasta va fi înaintată 

Senatului Universitar.  

Art. 7. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de director al CSUD, conform 

Metodologiei de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat de 

la IOSUD – Universitatea din Craiova (CSUD-UCV) şi de organizare a concursului public 

pentru numirea directorului CSUD-UCV. 

Art. 8. Se aprobă înființarea Serviciului Administrativ Drobeta-Turnu Severin ca structură 

distinctă în cadrul Centrului Universitar din Drobeta-Turnu Severin. Propunerea va fi înaintată 

Senatului Universitar. 

Art. 9. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare constând din cheltuieli de transport 

pentru ca studentul Văleanu Marius Alexandru din anul III, Specializarea Drept, membru al 

Cercului Științific Studențesc de Științe Administrative, pentru participarea, în perioada 14-16 

aprilie 2016, la cea de-a XXI-a Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu 

participare internațională „SECOSAFT” 2016, organizată de Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Art. 10. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universității din Craiova la "Agence 

Universitaire de la Francophonie ", pentru anul  2016. 

Art. 11. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare în cuantum de 200.14 Euro, pentru anul 

universitar 2015-2016, pentru studentul Khudhair Ahmed Salah Khudair din Irak. 

Art. 12. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare în cuantum de 2880 Euro, pentru anul 

universitar 2015-2016, pentru studentul Abdul Malek Taha Hadar din Arabia Saudită. 

Art. 13. Se aprobă închirierea a două camere în Căminul nr.10 al Universității din Craiova, 

pentru cazarea muncitorilor de la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine pe o perioadă de trei zile 

începând cu data de 10.05.2016 până pe data de 12.05.2016, la tariful de 5 lei/noapte. 

Art. 14. Se aprobă taxa în cuantum de 600 Euro, pentru cei care doresc să participe pe cont 

propriu valutar, la Școala de Vară Constantin Brâncuși, ediția a XVII-a, în perioada 3-24 iulie 

2016, organizată de Departamentul de Limbi Modeme Aplicate. Propunerea va fi înaintată 

Senatului Universitar. 

Art. 15. Se aprobă organizarea „Săptămânii Limbilor Străine", de către Departamentul de 

Limbi Modeme Aplicate, în perioada 18-20 mai 2016,  ediția a IV-a dedicată studenților 

Universității din Craiova. 
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Art. 16. Se aprobă returnarea sumei de 960 Euro, reprezentând avansul primit și neutilizat, 

sumă disponibilă în contul Proiectului de Mobilitate 2015-2016, finanțat prin Mecanismul 

Financiar SEE, contract nr.10/22.06.2015. 

Art. 17. Se aprobă achitarea de către Universitatea din Craiova a sumei de 764,93 lei 

declarată neeligibilă, aferentă Proiectului ”Revitalizare și promovarea patrimoniului cultural al 

minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale”. 

Art. 18. Se aprobă premierea, conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  

cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești, 

studenților de la Facultatea de Drept care în perioada 20-23 aprilie 2016 au participat la concursul 

„HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT” organizat de Facultatea de Drept din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Art. 19. Se aprobă premierea, conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  

cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești, 

studentului VĂLEANU Marius Alexandru, care a obținut Premiul I în cadrul celei de-a XXI-a 

Sesiuni de comunicări a cercurilor științifice studențești cu participare internațională „SECOSAFT” 2016. 

Art. 20. Se aprobă premierea, conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  

cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești, a 

studenților de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor care au participat la 

Workshop-ul Entrepreneurship Matching Events - EME 2016, ediţia a II-a, organizat în cadrul 

Universităţii Valahia din Târgovişte. 

Art. 21. Se aprobă premierea, conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  

cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești, a 

studenților de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor care au participat la 

Concursul International de Simulări Manageriale, SIMFORMER BUSINESS CUP 2016, 

organizat de compania SIMFORMER din Lituania. 

Art. 22. Se aprobă susţinerea examenului de licenţă pentru Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, cu următoarele instituţii de învăţământ superior particular:  

 Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi pentru programul de studiu Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor, promoția 2015/2016 și promoțiile anterioare autorizate prin 

hotărâri de guvern; 

  Fundaţia „Gaudeamus”, Universitatea „Tomis” din Constanţa pentru programele de 

studiu Administrarea afacerilor, Finanţe şi bănci, Economia comerţului, turismului şi 

managementului calităţii, la sediul Universității „Tomis” din Constanţa.  

Propunerea va fi înaintată Senatului Universităţii din Craiova. 

 

Art. 23. Se aprobă repartizarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru 

studii universitare de master, în anul universitar 2016/2017, pe facultăți, la același nivel cu cel din 

anul universitar precedent. 

Art. 24. Se aprobă demararea procedurilor pentru închirierea la un tarif de 2000 lei/lună a 

terenului în suprafață de 7919 m2, situat în incinta Facultății de Educație Fizică și Sport, pe o 

perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire a contractului. 

Art. 25. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei din fondurile Facultății de Educație Fizică 

și Sport, pentru cele două cursuri de înot prevăzute în planul de învățământ ale anului II de la  

Educație Fizică și Sport şi de la Kinetoterapie care se vor  desfășura în complexul Plus Aqua. 
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Art. 26. Se aprobă: 

 decontarea din fondul Facultății de Litere a următoarelor cheltuieli din cadrul Colocviului 

aniversar ”50 ans de français à  l᾿Université de Craiova”:  tipărirea a 100 de Caiete de 

rezumate și achiziționarea a 50 de medalii din cupru dedicate celor 50 de ani de franceză 

la Universitatea din Craiova; 

 solicitarea  pentru deplasarea în ziua de 21 mai 2016, cu autocarul Universității din 

Craiova, a participanților la conferință,  într-o excursie la Drobeta Turnu Severin. 

 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru deplasarea în ziua de 28 mai 2016, 

cu autocarul Universității din Craiova, a participanților la Conferința Internațională de Drept 

Bancar, într-o excursie în zona de Nord a Olteniei. 

Art. 28. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a contractelor de muncă pentru cinci 

muncitori fochiști,  începând cu data de 01.06.2016. 

Art. 29. Se aprobă solicitarea domnului ROIBAN Constantin, angajat al Universității din 

Craiova în funcția de fochist, la Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin de acordare a unui 

concediu fără plată pentru perioada 09 mai 2016 - 01 octombrie 2016. 

Art. 30. Se aprobă prelungirea termenului de încasare  a taxelor de școlarizare din anul 

universitar 2015/2016, pentru tranşa scadentă la 15.05.2016,  până la data de 31.05.2016 inclusiv, 

la toate ciclurile de studii (licență, master, doctorat, postuniversitare) cu pierderea calității de 

student/masterand/doctorand etc. în data de 01.06.2016. 

 

Art. 31. Se aprobă sancționarea cu avertisment scris, conform Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești și a contractului de închiriere a 

studenților, pentru:  

 MANEA Marius Ştefan, anul I, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, 

Căminul studenţesc nr. 6; 

 NICOLAESCU Ionuţ Lucian, anul I, Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică, Căminul studenţesc nr. 6. 

 

Art. 32. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova, 

astăzi, 13.05.2016. 

 

 
 

 


