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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 1 

din data de 22 ianuarie 2020 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 22 ianuarie 

2020, 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 Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2019 al Universității din Craiova.  

Art. 2.   Se aprobă Proiectul privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 

Universității din Craiova. 

Art. 3.   Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-

economici, inclusiv valoarea totală, contribuţia proprie şi anexa privind descrierea sumară a 

investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) Şl C(C10) DIN 

COMPLEXUL FACULTĂŢILOR CU PROFIL ELECTRIC”: 

Art. 3.1. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de 

investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE A(C8), 

B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și 

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 

Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și 

sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în cadrul 

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE. 

Art. 3.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT -  CORPURILE A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.980.580,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3.3.  Deoarece în urma recalculării listei proiectelor finanțabile prin apelul POR/275/10/3/, la 

data de 24.12.2019, proiectul se încadrează parțial în noua alocare financiară aferentă apelului de 

proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI, suma nerambursabilă disponibilă pentru 

contractarea proiectului fiind de 26.818.091,54 lei, SE APROBĂ CONTRIBUȚIA PROPRIE 

ÎN PROIECT A UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA  ÎN CUANTUM DE 3.162.488,56 LEI, 

 

R O M Â N I A 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

 

Universitatea din Craiova 
SENATUL UNIVERSITAR 
Tradiție, Performanță, Viziune 

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

 tel: +40-0251-413844  fax: +40-0251-418803,  www.ucv.ro 

e-mail: secretariatsenat@ucv.ro 

 

 

https://www.ucv.ro/pdf/servicii_administrative/dga/directia_economica/situatii_financiare/2019/Buget_de_venituri_si_cheltuieli_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/servicii_administrative/dga/directia_economica/situatii_financiare/2019/Buget_de_venituri_si_cheltuieli_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/servicii_administrative/dga/directia_economica/situatii_financiare/2019/ProiectBuget2019.pdf
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CEEA CE REPREZINTĂ MAXIM 10,55 % DIN VALOAREA ELIGIBILĂ A 

PROIECTULUI. În cazul în care se vor înregistra economii la linia de finanțare, contribuția 

proprie va putea scădea până la valoarea de 149.556,98 lei , ceea ce reprezintă 0,5 % din valoarea 

contractului, în acord cu Anexa 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” din cadrul „Ghidul 

solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020”, aprobată 

prin Ordinul Ministrului dezvoltarii regionale si administrației publice nr. 1021/04.11.2015 și 

modificată prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

2151/16.07.2019, pentru finanțarea proiectelor din economii. 

Art. 3.4.  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURILE A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 

ELECTRIC”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile 

proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 3.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 3.6. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul 

de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURILE 

A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 

indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției. 

Art. 3.7. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Art. 4.   Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 64/08.01.2020 privind 

susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii programului de studii 

universitare de licenţă Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, promoţia 2020, din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova. 

Art. 5.    Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9909/06.12.2019 privind 

susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii 

universitare de licenţă Informatică economică, promoția 2020, din cadrul Facultății de Științe 

Economice a  Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova.  

Art. 6.   Se aprobă solicitarea Facultății de Ingierie Electrică privind înlocuirea 

domnului șef lucrări dr. ing.   Florin Constantin Ocoleanu, cu domnul asistent dr. ing. Marian 

Ștefan Nicolae, în comisia pentru  susținerea  probelor  la  disciplina  fundamentală,  disciplina  de  

specialitate (Cunoștințe fundamentale de inginerie electrică. Cunoștințe specifice de inginerie 

electrică și calculatoare/Electrotehnică generală. Mașini și aparate electrice) și  susținerea  

proiectului  de diplomă la specializarea Inginerie electrică și calculatoare – ingineri, învățământ cu 

frecvență. 

Art. 7.   Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Tobă Daniel, cadru didactic la 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Economie, Contabilitate și 

Afaceri Internaționale, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora”, la Universitatea 

de Medicină și Farmacie din Craiova, în anul universitar 2019-2020, semestrul II, în calitate de 

cadru didactic asociat. 
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Art. 8.   Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Dalia Simion, cadru didactic la 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză 

Economică, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora”, la Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova, în anul universitar 2019-2020, semestrul II, în calitate de cadru 

didactic asociat. 

Art. 9.   Se aprobă solicitarea doamnei conf. univ. dr. Sîrbu Mirela, cadru didactic la 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Management, Marketing și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova de a desfășura activitate didactică  în sistem 

„plata cu ora”, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în anul universitar 2019-

2020, semestrul II, în calitate de cadru didactic asociat. 

Art. 10. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sf. 

Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a 

domnului conf. univ. dr. Boldișor George Adrian, cadru didactic titular al Universității din 

Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat 

Teologie, prin Ordinul M.E.N nr. 5439 din 04.12.2019. 

Art. 11. Se validează alegerile pentru Consiliile Facultăților. 

Art. 12. Se aprobă încheierea unei Convenții de asociere a Universității din Craiova 

la Alianța UNIVERS, pentru a aplica în proiectul „Universități Europene”. 

Art. 13. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație 2020, în conformitate cu O.M. nr. 5664/2019. 

Art. 14. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul 

universitar 2020-2021, în conformitate cu O.M. nr. 5618/2019. 

Art. 15. Se aprobă modalitatea de desfășurare a concursului de admitere (condiții, 

criterii de departajare în cazul mediilor egale) și probele de concurs, pentru ambele sesiuni, iulie 

2020 și septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. 

Art. 16. Se aprobă calendarul examenului de admitere licență/master pentru ambele 

sesiuni, iulie 2020 și septembrie 2020, conform propunerilor facultăților. 

Art. 17. Se aprobă modalitatea de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 

pentru anul universitar 2019-2020, conform propunerilor facultăților. 

Art. 18. Se aprobă calendarul examenelor de licență/diplomă, disertație, absolvire 

(pentru programele de conversie profesională, respectiv pentru programele postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă), pentru ambele sesiuni, iulie 2020 și septembrie 2020, 

cu încadrare în structura anului universitar 2019-2020. 

Art. 19. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare între Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Republica Moldova și Universitatea din Craiova, România. 

Art. 20. Se aprobă încheierea unui Acord cadru de cooperare între Universitatea 

Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina și Universitatea din Craiova, România. 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organizare_si_desfasurare_examene_finalizare_studii_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organizare_si_desfasurare_examene_finalizare_studii_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1.pdf
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
https://www.ucv.ro/admitere/
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Art. 21. Se aprobă solicitarea Departamentului de Formare Continuă cu numărul de 

înregistrare 265/17.01.2020 privind tarifele pentru plata activităților desfășurate în cadrul 

Centrului ECDL în sistemul „plata cu ora”: 

Nr. crt. Activități desfășurate în cadrul Centrului ECDL Tarif/oră 

1.      Lector cursuri instruire module ECDL 70 lei/oră 

2.      Coordonator Centru ECDL 50 lei/oră 

3.      Responsabil IT ECDL 50 lei/oră 

4.      Examinator ECDL 50 lei/oră 

 

Art. 22. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

 

 


