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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 10 
din data de 29 septembrie 2016 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 29 septembrie 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 planurile de învățământ pentru anul universitar 2016/2017 
(http://cis01.central.ucv.ro/dmc/planuri/). 

 

Art. 2. Se aprobă statele de funcții pentru anul universitar 2016/2017 
(http://cis01.central.ucv.ro/dmc/state/). 

 
Art. 3. Se aprobă structura anului universitar 2016/2017 (Anexa1- Structură an universitar 
2016/2017). 

 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare a mobilităților internaționale la 
Universitatea din Craiova (Anexa 2- Regulament de organizare a mobilităților internaționale). 

 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și coordonarea activității de cercetare 
științifică (Anexa 3- Regulament privind organizarea și coordonarea activității de cercetare 
științifică). 
 
Art. 6. Se aprobă modificarea articolelor 49, 72 și 74 din Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților: 

Articol inițial Articol modificat  

Art.49.  
Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii 

universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou 
concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent 
de forma de învăţământ. 
 În condiţiile în care la sfârşitul duratei legale a 
ciclului de învăţământ un student masterand nu a 
obţinut numărul total de credite (120, respectiv 90) 
masterandul poate solicita prelungirea duratei de 
studiu, în regim cu taxă, cu cel mult un an. Masterandul 
are dreptul să urmeze doar acele cursuri nepromovate. 
Restul disciplinelor pot fi echivalate chiar dacă 
numărul de credite a fost modificat între timp. 

 
Art.49.  
 În condiţiile în care la sfârşitul duratei legale a 
ciclului de învăţământ un student masterand nu a 
obţinut numărul total de credite (120, respectiv 90) 
masterandul poate solicita prelungirea duratei de 
studiu, în regim cu taxă, cu cel mult un an. Masterandul 
are dreptul să urmeze doar acele cursuri nepromovate. 
Restul disciplinelor pot fi echivalate chiar dacă 
numărul de credite a fost modificat între timp. 
 Dacă la finele anului de prelungire, nu-şi 
încheie situaţia şcolară, este exmatriculat. 
 În cazul prelungirii de şcolaritate, masterandul 
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 Dacă la finele anului de prelungire, nu-şi 
încheie situaţia şcolară, este exmatriculat. 
 În cazul prelungirii de şcolaritate, masterandul 
se aliniază la planul de învăţământ al promoţiei 
curente. 
 
Art.72 

Studenţii care nu au obţinut numărul minim de 
credite necesar promovării pot repeta, la cerere, acelaşi 
an de studii, conform planului de învăţământ al 
promoţiei respective. De asemenea, dacă studentul 
respectiv a fost înmatriculat pe locuri bugetate, el va fi 
obligat să suporte, în regim cu taxă, şcolarizarea anului 
sau anilor suplimentari bugetaţi, conform legii. Un 
student poate repeta un an de studiu de cel mult două 
ori. 

În condiţiile în care la sfârşitul duratei legale a 
ciclului de învăţământ un student nu a obţinut numărul 
total de credite (180, respectiv 240) studentul poate 
solicita prelungirea duratei de studiu, în regim cu taxă, 
cu cel mult un an. Studentul are dreptul să urmeze doar 
acele cursuri nepromovate. Restul disciplinelor pot fi 
echivalate chiar dacă numărul de credite a fost 
modificat între timp. 

Dacă la finele anului de prelungire, nu-şi 
încheie situaţia şcolară, este exmatriculat şi poate 
solicita reînmatricularea, conform articolului 75 (2). 
În orice situaţie, studentul se aliniază la planul de 
învăţământ al promoţiei curente. 
 
Art. 74  

Pentru studentul ultimului an de studii, situaţia 
şcolară se încheie cu o săptămână înainte de data fixată 
pentru examenul de licenţă/disertaţie (după caz). 

Studentul, care, la finalul studiilor, după 
parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) 
prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studii-
lor, nu si-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare,  
indiferent de numărul de restanţe, poate solicita 
prelungirea şcolarităţii, cu taxă, în anul universitar 
următor. 

În funcţie de numărul de restanţe, taxele se 
achită conform hotărârii Consiliului de Administraţie 
din anul respectiv. 

Rectorul universităţii poate aproba prelungirea 
şcolarităţii gratuite, cu cel mult un an universitar faţă 
de durata legală de şcolarizare, la propunerea 
Consiliului facultăţii, în următoarele situaţii: 

a) cazuri medicale grave atestate prin 
certificate medicale confirmate de 
Policlinica studenţească;  

b)  participarea sportivilor de performantă la 
programe speciale de pregătire şi la 
competiţii naţionale şi internaţionale; 

c) concedii de maternitate (2 ani, prin 
excepţie). 

 
 
 
 

se aliniază la planul de învăţământ al promoţiei 
curente. 

 

 
 
Art.72 

Studenţii care nu au obţinut numărul minim de 
credite necesar promovării pot repeta, la cerere, acelaşi 
an de studii, conform planului de învăţământ al 
promoţiei respective. De asemenea, dacă studentul 
respectiv a fost înmatriculat pe locuri bugetate, el va fi 
obligat să suporte, în regim cu taxă, şcolarizarea anului 
sau anilor suplimentari bugetaţi, conform legii.  

În condiţiile în care la sfârşitul duratei legale a 
ciclului de învăţământ un student nu a obţinut numărul 
total de credite (180, respectiv 240) studentul poate 
solicita prelungirea duratei de studiu, în regim cu taxă, 
cu cel mult un an. Studentul are dreptul să urmeze doar 
acele cursuri nepromovate. Restul disciplinelor pot fi 
echivalate chiar dacă numărul de credite a fost 
modificat între timp. 

Dacă la finele anului de prelungire, nu-şi 
încheie situaţia şcolară, este exmatriculat şi poate 
solicita reînmatricularea, conform articolului 75 (2). 
În orice situaţie, studentul se aliniază la planul de 
învăţământ al promoţiei curente. 
 
 
 
Art. 74 

Pentru studentul ultimului an de studii, situaţia 
şcolară se încheie cu o săptămână înainte de data fixată 
pentru examenul de licenţă/disertaţie (după caz). 

Studentul, care, la finalul studiilor, după 
parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) 
prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studii-
lor, nu si-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare,  
indiferent de numărul de restanţe, poate solicita 
prelungirea şcolarităţii, cu taxă, în anul universitar 
următor. 

În funcţie de numărul de restanţe, taxele se 
achită conform hotărârii Consiliului de Administraţie 
din anul respectiv. 

Rectorul universităţii poate aproba prelungirea 
şcolarităţii gratuite, cu cel mult un an universitar faţă 
de durata legală de şcolarizare, la propunerea 
Consiliului facultăţii, în următoarele situaţii: 

a) cazuri medicale grave atestate prin 
certificate medicale confirmate de 
Policlinica studenţească;  

b)  participarea sportivilor de performantă la 
programe speciale de pregătire şi la 
competiţii naţionale şi internaţionale; 

c) concedii de maternitate (2 ani, prin 
excepţie). 

Prin excepție,  Consiliul de administrație poate 
aproba, la propunerea Consiliului facultății prelungirea 
școlarității gratuite cu mai mult de un an în cazuri 
medicale grave atestate prin documente medicale.  
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( Anexa 4 – Regulament  privind activitatea profesională a studenților). 
 

Art. 7. Se aprobă modificarea Art. 20 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
examenelor de finalizare a studiilor:  

Articol inițial Articol modificat 

Art. 20. 
 (1) Comisiile pentru examenul de 
licenţă/disertaţie vor cuprinde numai cadre didac-
tice de predare din specialitatea probelor 
(disciplinelor) aprobate şi vor avea următoarea 
structură:  
 a) comisia pentru susţinerea probelor la 
disciplinele fundamentale şi de specialitate este 
alcătuită din minimum 3 membri din specialitatea 
disciplinelor, având titlul ştiinţific de doctor şi cel 
puţin gradul didactic de lector/şef lucrări; 
 b) fiecare comisie este alcătuită din 
preşedinte (având cel puțin gradul didactic de 
conferențiar), membrii şi un secretar; 
 d) secretarul comisiei de examen poate fi 
şi asistent universitar şi are numai atribuţii de 
administrare a documentelor. 
 e) la susţinerea lucrării de 
licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este invitat 
şi coordonatorul lucrării (proiectului);   
(2) Comisiile numite pentru examenul de 
licenţă/disertaţie verifică şi apreciază pregătirea 
candidaţilor şi asigură buna desfăşurare a 
examenului. 

Art. 20. 
 (1) Comisiile pentru examenul de 
licenţă/disertaţie vor cuprinde numai cadre didactice de 
predare din specialitatea probelor (disciplinelor) aprobate 
şi vor avea următoarea structură:  
 a) comisia pentru susţinerea probelor la 
disciplinele fundamentale şi de specialitate este alcătuită 
din cadre didactice din specialitatea disciplinelor; 
 b) fiecare comisie este alcătuită din preşedinte 
(având cel puțin gradul didactic de conferențiar), minim un 
membru (având titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul 
didactic de lector/şef lucrări) şi un secretar; 
 d) secretarul comisiei de examen poate fi şi 
asistent universitar şi în acest caz are numai atribuţii de 
administrare a documentelor. 
 e) la susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de 
diplomă/disertaţie este invitat şi coordonatorul lucrării 
(proiectului);   

(2) Comisiile numite pentru examenul de 
licenţă/disertaţie verifică şi apreciază pregătirea 
candidaţilor şi asigură buna desfăşurare a examenului. 

(Anexa 5- Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor) 
 

Art. 8. Se aprobă modificarea art. 2, alin. (2) din Metodologiei privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti: 

Articol inițial Articol modificat 

Art. 2 alin. (2) 
 
În cazul echipelor sportive valoarea premiilor primite 
de fiecare membru al unei echipe este de 1/3 din 
valoarea premiilor de la alin.1. Pentru rezultate 
excepționale obținute la competiții internaționale, 
care nu au un caracter studențesc, Consiliul de 
Administrație analizează și poate aproba acordarea 
recompenselor conform art. 2 alin. 1 lit. a. 

Art. 2 alin. (2) 
 
În cazul echipelor valoarea premiilor primite de fiecare 
membru al unei echipe este de 1/3 din valoarea premiilor 
de la alin.1. Pentru rezultate excepționale obținute la 
competiții internaționale, care nu au un caracter 
studențesc, Consiliul de Administrație analizează și 
poate aproba acordarea recompenselor conform art. 2 
alin. 1 lit. a. 

(Anexa 6- Metodologie privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu 
rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti). 

Art. 9. Se aprobă acordarea titlului de profesor emerit pentru prof. univ. dr. Constantin 
NICULESCU, la propunerea decanului și cu avizul Consiliului Facultății de Științe (Anexa 7- 
Propunere Facultatea de Științe - profesor emerit Constantin NICULESCU). 
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Art. 10. Se aprobă acordarea titlului de profesor emerit pentru prof. univ. dr. ing. Mircea 
IVĂNESCU, la propunerea decanului și cu avizul Consiliului Facultății de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică (Anexa 8- Propunere ACE - profesori emeriți Mircea IVĂNESCU și 
Vladimir RĂSVAN). 

 
Art. 11. Se aprobă acordarea titlului de profesor emerit pentru prof. univ. dr. ing. Vladimir 
RĂSVAN, la propunerea decanului și cu avizul Consiliului Facultății de Automatică, Calculatoare 
şi Electronică (Anexa 8- Propunere ACE- profesori emeriți Mircea IVĂNESCU și Vladimir 
RĂSVAN). 

 
Art. 12. Se aprobă acordarea de către Universitatea din Craiova a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului prof. univ. dr. Christian HEISS, de la Universitatea din Giesen, Germania, la 
propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport (Anexa 9- Propunere EFS- DHC prof. univ. dr. 
Christian HEISS). 

 
Art. 13. Se aprobă tarifele de cazare la căminele studențești, pentru anul universitar 

2016/2017, la același nivel ca în anul universitar precedent (Anexa 10- Tarife cazare cămine). 

Art. 14. Se aprobă reducerea taxei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, 
începând cu anul I de studii, anul universitar 2016/2017, de la  6 000 lei/an la 4 000 lei/an, cu 
excepția următoarelor facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, Facultatea de Științe Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă, la care cuantumul taxei 
nu se modifică (Anexa 11- Extras CA- taxă școlarizare doctorat și Adresa Teologie Ortodoxă-
menținere taxă școlarizare doctorat - 5000lei/an). 

Art. 15. Se aprobă taxele pentru Conferința Internaţională "Advances in Engineering and 
Management” ,  A D E M 2016, organizată de Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria 
şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin, în perioada 17-18 
noiembrie 2016 (Anexa 12-Taxe conferință ADEM 2016). 
 
Art. 16. Se aprobă taxele pentru activităţi ce vor avea loc în cadrul Centrului de cercetare şi 
Educaţie ASTROED: 

 Tarif observaţii astronomice cu telescoapele din dotarea Centrului - 2 lei/persoană. 
 Tarif Curs de iniţiere în Astronomie (8 ore) -100 lei/cursant.  

(Anexa 13- Taxe ASTROED) 
 

Art. 17. Se aprobă menținerea taxelor de înscriere la cursurile CISCO, pentru anul universitar 
2016-2017, la același nivel ca în anul universitar precedent (Anexa 14- Taxe CISCO). 
 
Art. 18. Se aprobă cererea de afiliere a doamnei conf. univ. dr. Mădălina Xenia 
CĂLBUREANU POPESCU la Școala Doctorală ”Academician Radu Voinea” a Facultății de 
Mecanică, din cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova (Anexa 15- Afiliere Mădălina Xenia 
CĂLBUREANU POPESCU). 

 
Art. 19. Se aprobă cererea de afiliere a domnului conf. univ. dr. Ilie DUMITRU la Școala 
Doctorală ”Academician Radu Voinea” a Facultății de Mecanică, din cadrul IOSUD- 
Universitatea din Craiova (Anexa 16- Afiliere Ilie DUMITRU). 

 
Art. 20. Se aprobă cererea de afiliere a domnului conf. univ. dr. Cristi Marcel SPULBĂR la 
Școala Doctorală de Științe Economice a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din 
cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova (Anexa 17- Afiliere Cristi Marcel SPULBĂR). 
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Art. 21. Se aprobă cererea de afiliere a domnului conf. univ. dr. Vily Marius CIMPOIAȘU  la 
Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale a Facultății de Horticultură, din 
cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova (Anexa 18- Afiliere Vily Marius CIMPOIAȘU). 

 
Art. 22. Se aprobă cererea de afiliere a domnului conf. univ. dr. Eugen Mihăiță CIOROIANU  
la Școala Doctorală de Științe a Facultății de Științe, din cadrul IOSUD- Universitatea din Craiova 
(Anexa 19- Afiliere Eugen Mihăiță CIOROIANU). 

 
Art. 23. Se aprobă reorganizarea Departamentului de Științe Sociale de la Facultatea de 
Științe Sociale în două departamente, conform hotărârilor  Consiliului de Administrație nr. 22 din 
7 septembrie 2016 și nr. 24 din 21 septembrie 2016:  

- Departamentul de Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (cu specializările 
Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene) 

- Departamentul de Sociologie, Filosofie, Asistenţă Socială (cu specializările Sociologie, 
Filosofie şi Asistenţă Socială). 
 

Art. 24. Se validează rezultatul alegerilor pentru un membru nou în Consiliul Facultății de 
Științe Sociale: student CÎRSTINA Ionuț Cătălin (Anexa 20- Proces verbal BEC nr. 
6513/20.09.2016).  
 
Art. 25. Se aprobă ca absolvenţii care au fost înscrişi la modulul de pregătire 
psihopedagogică şi au promovat toate disciplinele din planul de învățământ, dar nu au susţinut 
examenul de absolvire să achite doar taxa de reînmatriculare. Absolvenţii care au cel puțin patru 
examene promovate vor achita taxa de reînmatriculare şi sumele aferente fiecărei discipline 
nepromovate calculate prin înmulţirea numărului de credite corespunzător fiecărei discipline cu 
valoarea unui credit, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 24 din 21.09.2016. 

 
Art. 26. Se aprobă numirea a doi cercetători asociați onorifici la Universitatea din Craiova, la 
propunerea Facultății de Drept: conf. univ. dr. Gheorghe VINTILĂ și conf. univ. dr. Vasile 
CIUVĂȚ, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 24 din 21.09.2016. 

 
Art. 27. Se aprobă  organizarea unui program de internship pentru studenţii Facultăţii de 
Drept, studii universitare de master, având ca obiectiv implicarea acestora în activitatea didactică a 
studenţilor de la studii universitare de licenţă, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 
24 din 21.09.2016. 
 
Art. 28. Se aprobă prelungirea statutului de profesor asociat invitat, pentru d-na prof. 
Ruxandra Mihaela BOTEZ de la Ecole de Technologie Supérieure, Université de Québec, în anul 
universitar 2016/2017, la Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Inginerie Electrică și 
Aerospațială, Universitatea din Craiova, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 24 din 
21.09.2016. 

 
Art. 29. Se aprobă solicitarea domnului lector univ. dr. Dumitru BĂLĂ de a susținere 
activități didactice în regim de ”plata cu ora” în învățământul preuniversitar, pe durata anului 
universitar 2016/2017 (Anexa 21 – Cerere Bălă Dumitru). 

 
Art. 30. Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. Dorina ORŢĂNESCU să continue 
activitatea, în calitate de conducător de doctorat, în anul universitar 2016/2017, la Şcoala 
Doctorală a Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti – L1/2011 Art.288(3) (Anexa 22 -  
Cerere  Orţănescu Dorina, cu avizul Facultății de Educație Fizică și Sport și al CSUD al UCv.). 
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Art. 31. Conducătorii de doctorat activi, afiliați la Școala Doctorală a Universității din 
Craiova, au dreptul de a desfășura activități în regim de ”plata cu ora”, la Școala Doctorală, în anul 
universitar 2016/2017. 

 
Art. 32. Se aprobă cererea de concediu fără plata, în perioada 01 octombrie 2016-30 
septembrie 2017, pentru lector univ. dr. Elena BADEA, de la Departamentul de Chimie, 
Facultatea de Științe, în scopul continuării activității didactice și de cercetare  la Universitatea din 
Torino (cf. art.304, alin.9 din Legea Educației Naționale/2011) care se desfășoară în cadrul  unui 
acord interuniversitar (Anexa 23- Cerere Elena Badea).   

 

Art. 33. Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Constantin ZAHARIA, de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de a desfășura activități didactice, în sistemul 
"plata cu ora", în anul universitar 2016-2017, la disciplinele de cadastru, la Facultatea de 
Geografie, Filiala Drobeta Turnu Severin a Universității din București (Anexa 24- Cerere 
Constantin Zaharia).   
 
Art. 34. Se aprobă solicitarea domnului lector univ. dr. Vladimir SLESAR, de la Facultatea 
de Științe, Departamentul de Matematică, de a desfășura activități didactice, în sistemul "plata cu 
ora", 6 ore pe săptămână, în anul universitar 2016-2017, la Universitatea Politehnică București 
(Anexa 25- Cerere Vladimir Slesar).   

 
Art. 35. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Ion SĂRĂCIN de la Facultatea 
de Agronomie, de a desfășura activități didactice, predarea cursului de Mecanizare și Teledetecție 
la Facultatea de Management inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, filiala Slatina 
a Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, în semestrul al II-lea 
al anului universitar 2016-2017 (Anexa 26- Cerere Ion Sărăcin).   

 
Art. 36. Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Georgeta Mădălina MEGHIȘAN, de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de a desfășura activități didactice, în sistemul 
"plata cu ora", în anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București (Anexa 27- Cerere Georgeta Mădălina Meghișan). 

 
Art. 37. Se aprobă solicitarea doamnei lector univ. dr. Elena MĂRĂSCU, de la Facultatea de 
Litere, de a desfășura activități didactice, în sistemul "plata cu ora", în anul universitar 2016-2017, 
la Facultatea de Geografie, Filiala Drobeta Turnu Severin a Universității din București (Anexa 28- 
Adresă și Extras CF Litere pentru Elena Mărăscu și Mihaela Claudia Racu). 

 
Art. 38. Se aprobă solicitarea doamnei lector univ. dr. Mihaela Claudia RACU, de la 
Facultatea de Litere, de a desfășura activități didactice, în sistemul "plata cu ora", în anul 
universitar 2016-2017, la Facultatea de Geografie, Filiala Drobeta Turnu Severin a Universității 
din București (Anexa 28- Adresă și Extras CF Litere pentru Elena Mărăscu și Mihaela Claudia 
Racu). 

 
Art. 39. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL modificarea obiectului 
principal de activitate în ”Activități de contractare pe baze temporare, a personalului conform 
codului CAEN”, (7820) (Anexa 29- Adresă și Extras CA- SC WORK TEAM ASSOCIATION 
SRL). 
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Art. 40. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL autorizarea următoarelor 
activități la sediul social și la beneficiari/terți: 

a. 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
b. 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
c. 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
d. 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
e. 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 
f. 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 
g. 7830 – Alte servicii de furnizare a forţei de muncă 
h. 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

(Anexa 29- Adresă și Extras CA- SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL). 
 

Art. 41. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL întocmirea și depunerea 
documentației la Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Dolj în vederea obținerii 
autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară (Anexa 29- Adresă și Extras CA- SC 
WORK TEAM ASSOCIATION SRL). 

Art. 42. Se aprobă împuternicirea domnului prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU – Rectorul 
Universității din Craiova să semneze decizia asociatului unic al SC WORK TEAM ASSOCIATION 
SRL,  a actului constitutiv actualizat, precum și a tuturor documentelor necesare pentru ONRC Dolj 
(Anexa 29- Adresă și Extras CA- SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL). 

Art. 43. Se aprobă suplimentarea cu 10 locuri pentru Programul de Conversie în Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar, seria de 4 semestre, gestionat de Facultatea de Litere, începând 
cu anul universitar 2016-2017, întrucât cererea a fost mai mare decât numărul preconizat. Prin 
suplimentare, capacitatea de şcolarizare este de 80 locuri (Anexa 30- Suplimentare locuri 
Conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar). 

 
Art. 44. Se aprobă taxele de participare în cuantum de 150 de lei pentru participanţii români 
şi 35 de euro pentru participanţii străini la colocviul internaţional RECEPTAREA 
ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediţia a IX-a, cu tema 
„Ovidiu, două mii de ani de metamorfoze”, din luna mai 2017 (Anexa 31- Taxe participare 
colocviu Facultatea de Litere). 

 
Art. 45. Se aprobă listă cadre didactice de la universităţi partenere din străinătate implicate în 
programul de studii universitare de masterat Drepturile omului (Droits de l`homme) ce se 
desfăşoară în limba franceză, care vor avea statut de profesor invitat (Anexa 32- Listă cadre 
didactice master Drepturile omului).  

 
Art. 46. Se aprobă solicitarea Departamentului de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale 
educaţiei pentru încadrarea  domnului profesor universitar doctor Marin MANOLESCU, cadru 
didactic asociat Ia Universitatea din Bucureşti, la programul de studii de master Management 
educaţional, gestionat de Facultatea de Litere, în anul universitar 2016-2017, în sistemul ”plata cu 
ora”,la disciplinele: 

 Evaluarea instituţională şi a cadrelor didactice (anul I, sem. II); 
 Managementul carierei didactice (anul II, sem. II). 

(Anexa 33- Adresă Litere- Activitati didactice Marin Manolescu) 

Art. 47. Se aprobă reducerea taxei aferentă cursurilor de pregătire psihopedagogică în regim 
postuniversitar, desfășurate de Universitatea din Craiova prin Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, pentru salariații universității în procent de 25%. Reducerea se aplică la 



achitarea ultimei trange, conform Hot[rdrii Consiliului de Administrafie nr. 25 din 28.09.2016
(Anexa 34- Extras CA gi Propunere USUUC).

Art. 48. Se aprobl solicitarea Departamentului de Arte, al Facultdlii de Litere pentru ca23 de
cadre didactice asociate (19 la secfia de Muzicd gi 4 la secfia Arta actorului) sE poatd susline cursuri
qi seminarii,in anul universitar 2016-2017 gi incadrarea pe pozilii de lector, in regim de " plata cu
ora" (Anexa 35-Adresd gi Extras CF de Litere).

Art.49. Se aprobd propunerile facult[1ilor pentru continuare activitate didacticl pentru cadre
didactice asociate pensionare, in sistemul "plata cu ora", ?n anul universitar 2016-2017 (Anexa 36-
Propuneri facultdli pentru cadre didactice asociate pensionare).

Art.50. Se aprobl propunerile facult[1ilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe
perioad6 determinatS.

Art. 51. Prezenta Hotdrdre se afigeazd pe pagina de internet a Universit[fii din Craiova.

PRE$EDINTE SENAT,

GHEORGHE
@(;
irniv. dr. i

w#
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