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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 1 

din data de 28 februarie 2019 

 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 28 februarie 

2019, 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 validează rezultatul alegerilor pentru locul vacant de membru în Senatul 

universitar: Gană Alexandru Lucian, student al Facultății de Ştiinţe.  

Art. 2.   Se validează rezultatul alegerilor de la Departamentul de comunicare, 

jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei, Facultatea de Litere, pentru funcția de director de departament: 

conf. univ. dr. Claudiu Marian Bunăiaşu. 

Art. 3.   Se validează rezultatul alegerilor de la Departamentul de limbă şi literatură 

română, Facultatea de Litere, pentru funcția de director de departament: lect. univ. dr. Ovidiu 

Drăghici. 

Art. 4.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentant student - membru în 

Consiliul Facultății de Științe Sociale: Gălan Alexandru Ionuţ. 

Art. 5.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentant student - membru în 

Consiliul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor: Cîrtog Mihai Alexandru. 

Art. 6.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanți studenți - membri în 

Consiliul Facultății de Drept: Șerban Mihai, Gîdea Ionuț Fabian, Niță Elena Adina. 

Art. 7.   Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent 

universitar pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2018-

2019. 
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Art. 8.   Se aprobă Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 al Universității din Craiova. 

 

Art. 9.   Se aprobă modificarea Regulamentului privind acordarea burselor și altor 

forme de sprijin material pentru studenți.  

Art. 10. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul universitar 2019-

2020. 

Art. 11. Se aprobă Planul operațional pentru anul 2019. 

Art. 12. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație. 

Art. 13. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 

pentru facultăți. 

Art. 14. Se aprobă modalitatea de desfășurare a concursului de admitere la facultățile 

Universității din Craiova (condiții, criterii de departajare în cazul mediilor egale, calendar de 

admitere) și probele de concurs. 

Art. 15.  Se aprobă Metodologia privind plata activităților de practică pedagogică 

cuprinse în Planul de învățământ al Programului de pregătire psihopedagogică în vederea 

certificării pentru profesia didactică (Nivelul I și Nivelul II). 

Art. 16.  Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul 

IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului prof. univ. dr. Găină Viorel, cadru didactic titular 

al Universității din Craiova, Facultatea de Drept, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat 
Drept, prin Ordinul M.E.N nr. 3835 din 04.06.2018. 

Art. 17.  Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul 

IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. dr. Nicu Alina Livia, cadru didactic 

titular al Universității din Craiova, Facultatea de Drept, care a obținut abilitarea în domeniul de 

doctorat Drept, prin Ordinul M.E.N nr. 5489 din 14.11.2018. 

Art. 18. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul 

IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. dr. Dușcă Ileana Anca, cadru didactic 

titular al Universității din Craiova, Facultatea de Drept, care a obținut abilitarea în domeniul de 

doctorat Drept, prin Ordinul M.E.N nr. 3831 din 04.06.2018. 

Art. 19. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală a Facultății de Economie și 

Administarea Afacerilor din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. dr. 

Pîrvu Ramona Costina, cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Economie 

și Administarea Afacerilor, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Economie, prin 

Ordinul M.E.N nr. 3065 din 15.01.2019. 

Art. 20. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Academician Radu Voinea” a 

Facultății de Mecanică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului conf. univ. dr. 

https://www.ucv.ro/pdf/servicii_administrative/dga/directia_economica/situatii_financiare/2018/RaportExecutieBugetara2018.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/servicii_administrative/dga/directia_economica/situatii_financiare/2018/RaportExecutieBugetara2018.pdf
/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Admitere/2019/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2019_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Admitere/2019/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2019_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Admitere/2019/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2019_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Admitere/2019/Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2019_2020.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/plan_operational_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/plan_operational_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/2019/Regulament_organizare_si_desfasurare_examene_finalizare_studii_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/2019/Regulament_organizare_si_desfasurare_examene_finalizare_studii_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_de_plata_pentru_activitatile_de_practica_pedagogica_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_de_plata_pentru_activitatile_de_practica_pedagogica_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_de_plata_pentru_activitatile_de_practica_pedagogica_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_de_plata_pentru_activitatile_de_practica_pedagogica_2019.pdf
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ing. Savu Sorin Vasile, cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Mecanică 

și care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Inginerie industrială, prin Ordinul M.E.N nr. 

3056 din 15.01.2019. 

Art. 21.  Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Academician Radu Voinea” a 

Facultății de Mecanică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului prof. univ. dr. 

ing. Benga Gabriel Constantin, cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de 

Mecanică și care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Inginerie industrială, prin Ordinul 

M.E.N nr. 3055 din 15.01.2019. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Sevastian Cercel pentru a 

desfășura activitate pe perioadă nedeterminată, în calitate de cercetător științific gradul I, în cadrul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei 

Române. 

Art. 23. Se aprobă tarifele propuse pentru activitățile desfășurate în cadrul Centrului 

de Limbi Moderne Interlingua, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, pentru anul 2019: 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel introductiv (A1), durata: 56 de ore, 

tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel intermediar (A2), durata: 56 de ore, 

tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator independent − nivel-prag (B1), durata: 56 de ore, 

tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de limbi moderne: utilizator independent – avansat (B2, C1), durata: 56 de ore, 

tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri specializate pe diverse domenii: juridic, economic, bancar, jurnalistic, tehnic, 

medical etc., durata: 56 de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenelor de definitivat şi 

gradul II, durata: 40 de ore, tarif/curs – 450 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru obținerea certificatelor internaționale: IELTS, Deutsches 

Sprachdiplom etc., durata: 50 de ore, tarif/curs – 500 lei; 

 Cursuri de pregătire pentru studenții care participă la mobilități Erasmus +, durata: 20 de 

ore, tarif/curs – 300 lei; 

 Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ocupaționale) ● engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă, 

durata: 3 ore, tarif/test - 200 lei; 

 Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ ocupaționale) la Limba română, durata: 3 ore, tarif - 300 lei; 

 Teste de plasament în grupe de studiu ● engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă, 

durata: 3 ore, tarif/test - 200 lei; 

 Servicii de traducere și de consultanţă lingvistică 

Traducere de texte de specialitate; Traducere de texte literare; Asistenţă pentru evaluarea şi 

validarea traducerilor – 25-40 lei/pagină (în funcție de complexitatea textului și de termenele 

limită). 
 

Art. 24. Se aprobă solicitarea nr. 413/22.01.2019 a Facultății de Teologie Ortodoxă  

ca trei cadre didactice asociate să desfășoare ore în sistemul „plata cu ora”, în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2018-2019. 
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Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind Structura anului universitar, Statul de funcții și Calendarul examenului de absolvire, 

aferente programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Instruire 

interactivă prin e-learning” din cadrul facultății, valabile pentru anul universitar 2018-2019. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind componența comisiilor 

pentru examenele de finalizare a studiilor, organizate de Departamentul de Fizică, în sesiunile 

specificate, pentru programele postuniversitare: „Optică și Optometrie”, „Acustică și audiologie”, 

„Analize fizico-chimice în domeniul protecției mediului” și „Radioterapie pentru fizicienii 

medicali”: 

 Program postuniversitar „Optică și Optometrie”, 19-21 aprilie 2019 și 14 septembrie 2019: 

Președinte:  Conf. univ. dr. Mariana Osiac 

Membri:  Lect. univ. dr. Ion Pălărie 

    Lect. univ. dr. Iulian Perișor 

Secretar:  Asistent univ. dr. Emilian Morintale 

Membri supleanți: Lect. univ. dr. Silviu Constantin Săraru 

    Asistent univ. dr. Andrei Olaru 

 Program postuniversitar „Acustică și audiologie”, 19 aprilie 2019 și 14 septembrie 2019: 

Președinte:  Conf. univ. dr. Mariana Osiac 

Membri:  Lect. univ. dr. Ion Pălărie 

   Lect. univ. dr. Iulian Perișor 

Secretar:  Asistent univ. dr. Emilian Morintale 

Membri supleanți: Lect. univ. dr. Silviu Constantin Săraru 

   Conf. univ. dr. Florin Anghelina 

 Program postuniversitar „Analize fizico-chimice în domeniul protecției mediului”, 22-23 

februarie 2019 și 14 septembrie 2019: 

Președinte:  Conf. univ. dr. Mariana Osiac 

Membri:  Lect. univ. dr. Bogdan Tutunaru 

   Lect. univ. dr. Iulian Perișor 

Secretar:  Lect. univ. dr. Silviu Constantin Săraru 

Membru supleant: Lect. univ. dr. Cătălina Ionescu 

 Program postuniversitar „Radioterapie pentru fizicienii medicali”, 29-30 martie 2019 și 14 

septembrie 2019:    

Președinte:  Conf. univ. dr. Gabriela Iacobescu 

Membri:  Lect. univ. dr. Silviu Constantin Săraru 

   Lect. univ. dr. Nicolae Pometescu 

Secretar:  Lect. univ. dr. Iulian Perișor 

Membru supleant: Dr. Maria Mihai 
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Art. 27. Se aprobă ca angajații instituției noastre care au urmat cursuri la 

Universitatea din Craiova să fie scutiți de plata taxei de arhivare pentru eliberarea actelor de 

studiu. 

Art. 28. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu 

Mediul Economic privind stabilirea cotei de regie pentru contractele de cercetare din anul 2019, 

astfel: 

 Cota de regie ce se va aplica pentru proiectele de cercetare aprobate în anul 2019 va fi de 

15% din cheltuielile directe prevăzute prin contract. Fac excepție proiectele obținute în 

competiții naționale sau internaționale pentru care normele prevăzute în regulamentele 

competițiilor stabilesc un alt procent. 

 În cazuri speciale legate de eligibilitatea unor cheltuieli, asigurarea unor finanțări 

suplimentare, etc. și în baza unei solicitări a directorului de proiect, cota de regie poate să 

fie stabilită la o valoare ce depășește procentul de 15% din cheltuielile directe. 

 Directorii de proiect pot solicita conducerii universității utilizarea în folosul proiectului a 

unei sume în limita unui procent de 15% din sumele efectiv virate către instituție sub 

formă de regie. Pentru proiectele cu o regie mai mare de 15%, directorii de proiect pot 

benefiicia de cheltuieli în interesul proiectului, până la procentul egal cu cota de regie. 

 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru 

ca absolvenții promoției 2019, specializarea Traducere și Interpretare, de la Facultatea de Istorie 

și Filologie, să susțină examenul de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Litere, aceeași specializare, în sesiunea iulie 2019. 

Art. 30. Se aprobă taxele necesare funcționării Centrului de Testare ECDL, centru 

acreditat al Universității din Craiova. Taxele vor intra  în vigoare începând cu 01.04.2019. 

Art. 31. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10000/10.12.2018 privind 

susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Universității din 

Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în 

sesiunea iulie 2019, a unei absolvente a Universității Alma Mater din Sibiu, Facultatea de Științe 

Economice, Sociale și Administrative, promoția 2018. 

Art. 32. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10008/10.12.2018 privind 

susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Universității din 

Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în 

sesiunea iulie 2019, a unei absolvente a Universității Alma Mater din Sibiu, Facultatea de Științe 

Economice, Sociale și Administrative, promoția 2018. 

Art. 33. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10009/10.12.2018 privind 

susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Universității din 

Craiova, Facultatea de Litere, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în 

sesiunea iulie 2019, a unei absolvente a Universității Alma Mater din Sibiu, Facultatea de Științe 

Economice, Sociale și Administrative, promoția 2018. 

Art. 34. Se aprobă Raportul de evaluare internă a IOSUD – Universitatea din 

Craiova realizat de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat  și rapoartele de 

evaluare internă ale celor 10 școli doctorale, realizate de Consiliile Școlilor Doctorale, după cum 

urmează: 
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 Raportul și dosarul de evaluare internă a Scolii Doctorale “Alexandru Piru” și a 

domeniului aferent; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă “Sfântul 

Nicodim” și a domeniului aferent; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale a Facultății de Drept și a 

domeniului aferent; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Științe Sociale și Umaniste și 

a domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Știinte Economice și a 

domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale “Constantin Belea” și a 

domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Inginerie Electrică și 

Energetică și a domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale “Academician Radu Voinea” și a   

domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Ingineria Resurselor Animale 

și Vegetale și a domeniilor aferente; 

 Raportul și dosarul de evaluare internă a Școlii Doctorale de Științe și a domeniilor 

aferente. 

Cele 10 rapoarte de evaluare și anexele aferente sunt  parte integrantă a Raportului de evaluare 

internă a  IOSUD Universitatea din Craiova. 

 

Art. 35. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare Științifică și Relații cu 

Mediul Economic de schimbare a denumirii „Centrul de Studii Teologice și Interreligioase”, 

acronim CSTI, în „Centrul de Spiritualitate și Îndrumare Psiho-Pastorală”, acronim CSIPP, 

având ca director pe domnul Pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan. 

Art. 36. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea 

Calității – Departamentul de Managementul Calității de aprobare a rapoartelor de autoevaluare a 

următoarelor programe de studii universitare: 

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

 Program de licență Management (la Drobeta-Turnu Severin) (IF) (D18) – 

evaluare periodică; 

 Domeniul de Master Administrarea afacerilor – evaluare periodică (D18) 

Art. 37. Se  ia act de demisia din Senatul Universității din Craiova a trei studenți 

reprezentând Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Se aprobă calendarul și 

componența comisiei electorale pentru alegerea reprezentanților studenților – membri în Senatul 

universitar: 

Președinte:  Ciobanu Andreea 

Membi:  Istici Marius 

   Nedelea Andreea 

   Grama Mihaela 

Secretar:  Iancu Iulian 

Rezervă:  Bocioagă Adrian 

 



Hotărârea nr. 1 din 28 februarie 2019 Pagina 7 
 

Art. 38. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de acordare a titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Dan Dediu, Rector al Universității Naționale de Muzică 

din București, în perioada 2008-2016, compozitor și muzician prestigios, autor a numeroase studii 

și articole în domeniul muzicologiei românești. 

Art. 39. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind înființarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Securitatea sistemelor informatice și planul de învățământ al programului postuniversitar. 

Programul va fi susținut de Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul 

Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

Art. 40. Se aprobă taxa de școlarizare în cuantum de 1190 lei/cursant, pentru 

programul de formare profesională „Urbanism și amenajarea teritoriului”, cu durată de 90 de ore. 

Art. 41. Se aprobă solicitarea cu nr. 1494/27.02.2019 a Facultății de Drept ca un 

student doctorand să desfășoare ore în sistem „plata cu ora”, în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2018-2019. 

Art. 42. Se aprobă solicitarea cu nr. 1472/27.02.2019 a Facultății de Drept ca un 

cadru didactic asociat să desfășoare ore în sistem „plata cu ora”, în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2018-2019. 

Art. 43. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind componența comisiilor pentru examenul de absolvire al cursului postuniversitar de 

perfecționare Managementul proiectelor în unitățile de învățământ, sesiunile din 17 martie 2019 și 

31 martie 2019: 

Comisia 1 

Președinte:  Prof. univ. dr. Ion Criveanu 

Membri:  Conf. univ. dr. Barbu Cătălin 

   Conf. univ. dr. Găină Andra 

Secretar:  Lect. univ. dr. Florea Nicoleta 

 

Comisia 2 

Președinte:  Conf. univ. dr. Adriana Scrioșteanu 

Membri:  Prof. univ. dr. Popescu Daniela 

   Conf. univ. dr. Anca Păunescu 

Secretar:  Asist. univ. dr. Crăițar Adriana 

 

Art. 44. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul  de comunicare, 

jurnalism și științe ale educației privind tariful administrativ de 20 lei brut pentru plata 

activităților de practică de specialitate, din planul de învățământ al următoarelor programe de 

studii  universitare de licență și master din Domeniul Științe ale educației: 

 Pedagogia învățământului primar și preșcolar; 

 Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin); 

 Management educațional; 

 Consiliere educațională și dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin). 
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Art. 45. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind înlocuirea unui 

membru, care nu mai este angajatul universității începând cu data de 01.10.2018, în comisia 

pentru susținerea examenelor de licență și disertație, sesiunea februarie 2019: 

Comisia nr. 3: Specializarea Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială:  

Președinte:  Conf. univ. dr. ing.  Liviu Dincă 

Membri:  Conf. univ. dr. ing Alexandru Nicolae Tudosie 

   Conf. univ. dr. ing. Mihai Aureliu Lungu 

   Șef lucrări dr. ing. Dan Gabriel Stănescu 

Secretar:  Șef lucrări dr. ing. Jenica Ileana Corcău 

 

Art. 46. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind componența comisiilor pentru susținerea examenului de diplomă și a examenului de 

disertație pentru anul universitar 2018-2019, sesiunile iunie-iulie 2019, septembrie 2019, februarie 

2020: 

I. EXAMEN DE DIPLOMĂ 

  

Domeniul: Ingineria sistemelor 

Programul de studii: Automatică şi informatică aplicată  

Programul de studii: Ingineria sistemelor multimedia 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Cătălin-Cosmin Ionete   

 Membri: Prof. univ. dr. ing. Dan Selișteanu  

   Conf. univ. dr. ing. Daniela Danciu   

  Conf. univ. dr. ing. Monica-Gabriela Roman  

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe-Dorin Șendrescu  

  Șef lucrări dr. ing. Camelia-Adela Maican – membru supleant 

  Şef lucrări dr. ing. Ion-Marian Popescu – membru supleant 

Secretar:  Șef lucr. dr. ing. Virginia-Maria Rădulescu 

 

Domeniul: Electronică şi telecomunicaţii 

Programul de studii: Electronică aplicată 

 

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Elena Doicaru   

Membri: Şef lucr. dr. ing. Mircea-Cătălin Constantinescu 

  Şef lucr. dr. ing. Răzvan-Gabriel Prejbeanu 

  Şef lucr. dr. ing. Traian-Titi Şerban 

  Şef lucr. dr. ing. Ion-Marian Popescu – membru supleant 

Secretar: Asist. univ. dr. ing. Sanda-Diana Firincă 

 

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

Programul de studii: Calculatoare  

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Marius-Vasile Brezovan 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Liana Stănescu 

Conf. univ. dr. ing. Dan-Viorel Mancaș 

Conf. univ. dr. ing. Marian-Cristian Mihăescu  

Șef lucr. dr. ing. Ion-Eugen Ganea 
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Şef lucr. dr. ing. Ștefan Udriștoiu – membru supleant 

Secretar: Asist. univ. dr. ing. Sorin Ilie  

 

Programul de studii: Calculatoare (în limba engleză) 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Lucian-Mihai Mocanu 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Costin Bădică 

  Conf. univ. dr. ing. Dorian Dogaru 

Șef lucrări dr. ing. Ioan-Stelian Lemeni  

Şef lucrări dr. ing. Marius Marian 

  Șef lucrări dr. ing. Cătălin-Constantin Cerbulescu –  membru supleant 

Secretar: Asist. univ. dr. ing. Paul-Ștefan Popescu  

 

Domeniul: Mecatronică şi robotică   

Programul de studii: Mecatronică  

Programul de studii: Robotică 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe-Viorel Stoian   

Membri: Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu  

Șef lucrări dr. ing. Marius-Cristian Niculescu  

Șef lucrări dr. ing. Ionuț-Cristian Resceanu  

Şef lucrări dr. ing. Sorin Dumitru – membru supleant 

Secretar: Șef lucrări dr. ing. Daniela-Maria Pătrașcu-Pană 

 

 

 II. EXAMEN DE DISERTAŢIE – Master (2 ani)  

 

Domeniul: Ingineria sistemelor 

Programul de studii: Automatica sistemelor complexe 

Programul de studii: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

Programul de studii: Sisteme automate încorporate 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dorina-Mioara Purcaru   

Membri: Conf.univ.dr.ing. Sorin Nicola 

Șef lucrări dr. ing. Laviniu-Aurelian Bădulescu 

Șef lucrări dr. ing. Camelia-Adela Maican 

  Şef lucrări dr. ing. Florin Stîngă  

Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu – membru supleant 

Secretar: Asist. univ. dr. ing. Constantin Şulea-Iorgulescu    

 

Domeniul: Mecatronică şi robotică 

Program de studii:  Sisteme de conducere a roboţilor 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru  

Membri: Prof. univ. dr. ing. Nicu-George Bîzdoacă 

Prof. univ. dr. ing. Mircea-Dorian-Ioan Nițulescu  

Șef lucrări dr. ing. Cristina-Floriana Pană  

Conf. univ. dr. ing. Monica-Gabriela Roman – membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Liviu-Florin Manta 



Hotărârea nr. 1 din 28 februarie 2019 Pagina 10 
 

 

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

Programul de studii: Inginerie software 

Programul de studii: Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Liana Stănescu 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Marius-Vasile Brezovan  

  Conf. univ. dr. ing. Dan-Viorel Mancaș  

  Conf. univ. dr. ing. Constantin Pătrașcu 

  Conf. univ. dr. ing. Anca-Loredana Udriștoiu 

                        Şef lucrari dr. ing. Eugen Dumitrașcu  

                        Şef lucrări dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu – membru supleant 

Secretar:  Şef lucrări dr. ing. Nicolae-Iulian Enescu  

 

Programul de studii: Sisteme informatice pentru comerţ electronic (în limba engleză - Information  

Systems for e-Business)  

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Costin Bădică 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Lucian-Mihai Mocanu 

  Prof. univ. dr. ing. Elvira Popescu 

Conf. univ. dr. ing. Ileana-Diana Nicolae 

Conf. univ. dr. ing. Constantin Pătrașcu –  membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Cosmin Stoica-Spahiu 

 

Art. 47. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind componența comisiei pentru susținerea examenului de admitere pentru ciclul I - studii 

universitare de licență - anul universitar 2019-2020, sesiunile iulie 2019 și septembrie 2019: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dan Selișteanu 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Lucian-Mihai Mocanu 

  Conf. univ. dr. ing. Gheorghe-Dorin Șendrescu 

Prof. univ. dr. ing. Marius-Vasile Brezovan 

Conf. univ. dr. ing. Marian-Cristian Mihăescu 

Conf. univ. dr. ing. Ileana-Diana Nicolae 

Conf. univ. dr. ing. Monica-Gabriela Roman 

Şef lucrări dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu 

Şef lucrări dr. ing. Liviu-Florin Manta 

Şef lucrări dr. ing. Virginia-Maria Rădulescu 

Conf. univ. dr. ing. Dorian Dogaru – membru supleant 

Asist. univ. dr. ing. Sanda-Diana Firincă – membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Daniela-Maria Pătrașcu-Pană 

 

Art. 48. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind componența comisiei și a subcomisiilor pentru susținerea examenului de admitere pentru 

ciclul II – studii universitare de master – anul universitar 2019-2020, sesiunile iulie 2019 și 

septembrie 2019: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dan Selișteanu 
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Membri: Prof. univ. dr. ing. Lucian-Mihai Mocanu 

  Conf. univ. dr. ing. Gheorghe-Dorin Șendrescu 

Șef lucrări. dr. ing. Marius-Adrian Marian 

Conf. univ. dr. ing. Dan-Viorel Mancaș 

Şef lucrări dr. ing. Mircea-Cătălin Constantinescu 

Şef lucrări dr. ing. Ion-Eugen Ganea 

Şef lucrări dr. ing. Cristina-Floriana Pană 

Şef lucrări dr. ing. Camelia-Adela Maican – membru supleant 

Şef lucrări dr. ing. Marius-Cristian Niculescu – membru supleant 

Secretar: Conf. univ. dr. ing. Constantin Pătrașcu 

 

Subcomisii 

 

Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Costin Bădică 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Elvira Popescu 

  Prof. univ. dr. ing. Liana Stănescu 

Şef lucrări dr. ing. Eugen Dumitrașcu 

Şef lucrări dr. ing. Cristinel-Ștefan Udriștoiu 

Şef lucrări dr. ing. Ioan-Stelian Lemeni –  membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Cosmin Stoica-Spahiu 

 

Domeniul: Ingineria sistemelor 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Cătălin-Cosmin Ionete 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 

  Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 

  Conf. univ. dr. ing. Daniela Danciu 

Şef lucrări dr. ing. Răzvan-Gabriel Prejbeanu 

Şef lucrări dr. ing. Florin Stîngă 

Şef lucrări dr. ing. Ion-Marian Popescu –  membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Traian-Titi Șerban 

 

Domeniul: Mecatronică şi robotică 

  

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru  

Membri: Prof. univ. dr. ing. Mircea-Dorian-Ioan Nițulescu 

  Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu  

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe-Viorel Stoian  

Prof. univ. dr. ing. Nicu-George Bîzdoacă – membru supleant 

Secretar: Şef lucrări dr. ing. Ionuț-Cristian Resceanu 

 

 

Art. 49. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică pentru ca absolvenții de la 

programul de studii universitare de licență Construcții civile, industriale și agricole, promoția 
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2019 și promoțiile anterioare, să susțină examenul de licență cu comisii de specialitate de la 

Facultatea de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, la același program de studii. 

Art. 50. Se aprobă solicitarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A privind acordul 

Universității din Craiova pentru realizarea investiției „Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” pe străzile din UAT-ul 

Cârcea, străzi din domeniul public al statului și aflate în administrarea Universității din Craiova. 

Art. 51. Se ia act de situația cu privire la plata hotărârilor judecătorești pe Legea nr. 

221/2008 și Legea 330/2009 în perioada 2012-2018 la Universitatea din Craiova. 

Art. 52. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

  PREȘEDINTE SENAT, 

 

 


