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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 11 

din data de 15 decembrie 2015 
 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2015, 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 acordă titlul de profesor emerit pentru prof. univ. dr. Constantin FOTA, la propunerea 
decanului și cu avizul Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (Anexa 1- 
Diplomă Profesor Emerit Constantin FOTA). 

 
Art. 2. Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
vacante, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2015/2016 și 
publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, Nr. 1304 din 25 noiembrie 2015, în componenţa propusă 
și validată de facultăţi. (Anexa 2- Comisii de concurs pentru posturi didactice și de cercetare). 

 
Art. 3. Se aprobă condițiile de admitere pentru licență și master la facultățile Universității din 
Craiova, în anul 2016 (Anexa 3- Condițiile de admitere pentru licență și master). 

  
Art. 4. Se aprobă comisiile electorale pentru alegerea membrilor din Consiliile Facultăților 
Universității din Craiova, în ianuarie 2016: 

 comisii alegeri studenți în Consiliul Facultății - Facultatea de Agronomie și Facultate de 
Științe Sociale 

 comisii alegeri cadre didactice și comisii alegeri studenți în Consiliul Facultății la: 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Drept, Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor,  Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea 
de Inginerie Electrică, Facultatea de Litere, Facultatea de Mecanică, Facultatea de 
Teologie, Facultatea de Științe. 

 (Anexa 4- Comisii electorale pentru membri în Consiliile Facultăților). 

Art. 5. Se aprobă numărul membrilor, cadre didactice și studenți, în Senatul Universității din 
Craiova, în mandatul 2016-2020 (Anexa 5- Număr membri în Senat). 
 

Art. 6. Se aprobă raportul de autoevaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență, Electronică Aplicată, domeniul de studii universitare de licență Inginerie Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, forma de învățământ cu frecvență, la Facultatea de 
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Automatică, Calculatoare și Electronică, Departamentul  de Automatică și Electronică - D 28 (Anexa 
6- Referat DMC). 

Art. 7. Se aprobă taxele de cazare pentru Căminul studențesc nr.1 al Centrului Universitar 
Drobeta Turnu Severin: 

 Taxă studenți – 15 lei/loc/zi 
 Taxă alte persoane -  30 lei/loc/zi  

  (Anexa 7- Taxa cazare/zi Căminul 1, Drobeta Turnu Severin) 
 

Art. 8. Se aprobă taxele de participare la ediția a VIII-a a Colocviului Internațional Receptarea 
Antichității greco-latine în culturile europene, care va avea loc la sediul central al Universității din 
Craiova, în data de 28 mai 2016: 

 90 lei/participanți români 
 20 euro/participanți străini 

  (Anexa 8- Taxe participare Colocviu) 
 

Art. 9. Se aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului 
de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat, după cum urmează: 

Regulament inițial Propunere aprobată 
Art.53.  
(2) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul 
probelor scrise se depun numai la registratura 
universităţii, în termen de 48 de ore de la afişarea 
rezultatelor finale ale concursului. Acest termen 
trebuie comunicat odată cu afişarea rezultatelor 
concursului. 

Art.53. 
 (2) Eventualele contestaţii cu privire la 
rezultatul probelor scrise se depun numai la 
registratura universităţii, în termen de 24 de 
ore de la afişarea rezultatelor finale ale 
concursului. Acest termen trebuie comunicat 
odată cu afişarea rezultatelor concursului. 

(Anexa 9- Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 
universitare de licență, de master și de doctorat) 

Art. 10. Se aprobă completările la Regulamentul privind susținerea examenelor de 
finalizare a studiilor, după cum urmează: 

Regulament inițial Propunere aprobată 
Art.4.  
(1) Universitatea din Craiova poate organiza 
pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire 
de studii, examen de finalizare a studiilor, cu 
respectarea prevederilor legale, pentru absolvenţii 
proprii ai programelor de studii universitare 
organizate în baza Legii Învăţământului 
nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Art.4. 
 (1) Universitatea din Craiova poate organiza 
examen de finalizare a studiilor, pentru 
absolvenţii care au beneficiat de prelungire de 
studii, la programele de studii universitare 
organizate în baza Legii nr. 84/1995, Legii 
288/2004 și   Legii 1/2011. 

Art. 8.  
 (2) Absolvenţii care provin din instituţii de 
învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot 
susţine examen de licenţă/diplomă în cadrul 
Universităţii din Craiova, cu aprobarea Senatelor 
celor două universităţi şi avizul Consiliilor de 
Administraţie. 
 

 Art. 8.  
(2) Absolvenţii care provin din instituţii de 
învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi 
pot susţine examen de licenţă/diplomă în 
cadrul Universităţii din Craiova, cu aprobarea  
Senatelor celor două universităţi şi avizul 
Consiliilor de Administraţie 
 



Resulament initial Propunere anrobati
(3) La protocol, in anex[, sunt obligatoriu reiterate
procedurile specifice facultdlii, privind
otganizarea gi desftgurarea examenelor, inclusiv
precizarea modalitalii acoperirii cheltuielilor,
elaborate cu respectarea prevederilor legale.

(3) Pentru instituliile cu care examenul de
finalizare a studiilor se sustine in baza unui
protocol. in anexd, sunt obligatoriu precizate
procedurile specifice facultdlii, privind
organizarea gi desfrgurarea examenelor,
inclusiv modalitatea acoperirii cheltuielilor,
elaborate cu respectarea prevederi lor le sale.

Art.l2. Examenul de frnalizare a studiilor se

organizeazd, gi se desftgoard in aceleagi condilii
pentru toti absolvenlii, indiferent de forma de
inv5{dm6nt parcurs[ sau institulia de inv[][mdnt
absolvit[.

Art.l2. Examenul de finalizare a studiilor se

organizeazd" gi se desflqoard in aceleagi
condilii pentru toli absolvenlii, indiferent de
forma de inv[t[mint parcurs[, anul absolvirii
(cf. legilor 84/1995 sau 288/2004 sau 112011)
sau institu{ia de inv[ldmdnt absolvitd.

Art. 11. Se
SCDA Caracal:

(Anexa l0- Regulament privind susfinerea examenelor de finalizare a studiilor)

aprobd principiile rdspunsului la Memoriul nr. 8147130.10.2015 trimis de salariati ai

recompensarea directd a salariafilor de cltre Universitatea din Craiova la formele deja
practicate;

Caracal, cu personalitate juridicd, care si ofere gi condilii mai favorabile de remunerare gi
recompensare a personalului.

Art.12. Se aprobd transformarea a doud posturi vacante dup6 cum urmeazd:

transformd in administrator financiar S pentru Direclia Generald Administrativd.

administrator financiar S pentru Direclia Generald Administrativ[.
(Anexa I l- Adresa DGA- transformare posturi)

Art. 13. Se aprob[ taxa de recuperare absenle, in cuantum de 20lei/absenfa, pentru Facultatea de
Agronomie (Anexa 12- Taxd, recuperare absenle Facultatea de Agronomie).

Art. 14. Prezenta Hotdrdre se afiqeaz[ pe pagina de internet a Universitdfii din Craiova.

MANESCU

PRE$EDINTE SENAT,

?\
tu),?r
1A \T;
\ l,i/*ll*.:l

v
f.
EF

rC

TI

KE
ffi,o
H i ut'ltv
Z\ DIN

RX

'Prof. univ.
UNIVE[1SI'IA'i

DIN CRA!OVA



ANEXE ȘEDINȚĂ SENAT 15 DECEMBRIE 2015 
 

Anexa 1- Diplomă Profesor Emerit Constantin FOTA 

Anexa 2- Comisii de concurs pentru posturi didactice și de cercetare 

Anexa 3- Condițiile de admitere pentru licență și master 

Anexa 4- Comisii electorale pentru membri în Consiliile Facultăților 

Anexa 5- Număr membri în Senat 

Anexa 6- Referat DMC 

Anexa 7- Taxa cazare/zi Căminul 1, Drobeta Turnu Severin 

Anexa 8- Taxe participare Colocviu Litere 

Anexa 9- Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 

universitare de licență, de master și de doctorat 

Anexa 10- Regulament privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor 

Anexa 11- Adresa DGA- transformare posturi 

Anexa 12- Taxă recuperare absențe Facultatea de Agronomie 

 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa2.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa4.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa5.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa6.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa7.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa8.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa9.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa9.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa10.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa11.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20151215/Anexa12.pdf
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