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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 2 

din data de 4 aprilie 2019 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 4 aprilie 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 locurile vacante de membru în 

Senatul universitar: Petcu Cosmin Andrei, Budică Claudiu Mihai, Miu Ionuț Alin, studenți ai 

Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.  

Art. 2.   Se aprobă Raportul Rectorului privind starea Universității din Craiova în 

anul 2018, conform Art. 130, alin. (2) și Art. 213 alin. 6, lit. f), Legea nr.1/2011.  

Art. 3.   Se aprobă Proiectul privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al 

Universității din Craiova. 

Art. 4.   Se aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor 2019, respectiv 

comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor, comisii aprobate în Consiliile facultăților. 

Art. 5.   Se aprobă calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de 

conducere, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 și cu art. 19 al Metodologiei – 

cadru aprobată prin O.M. nr. 3751/2015: 

Perioada Activitatea 

08.07.2019 Desfăşurarea referendumului prevăzut de Legea nr.1/2011, privind 

modalitatea de desemnare a rectorului 

15.07.2019 În caz de invalidare, pentru lipsă de cvorum, a referendumului din 

08.07.2019 se organizează un nou referendum 

09.09- 13.09.2019 Depunerea candidaturilor pentru posturile de directori 

de  departament care se vacantează prin expirarea mandatelor 

16.09-20.09. 2019 Alegerea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor 

09.12-16.12.2019 Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultăţilor 

13.01-17.01.2020 Alegerea Consiliilor facultăţilor 

20.01-22.01.2020 Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar 

27.01-31.01.2020 Alegerea Senatului universitar 

03.02-05.02.2020 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Senatului 

universitar 

06.02-12.02.2020 Alegerea preşedintelui Senatului universitar (conform metodologiei 
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va fi convocat Senatul nou ales) 

13.02-17.02.2020 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector 

18.02-28.02.2020 
Alegerea rectorului (se vor stabili date precise, în interiorul 

intervalului de Senatul nou ales) 

09.03-30.04. 2020 Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor 

 

Art. 6.   Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind taxele pentru Congresul 

„Science and Management of Automotive and Transportation Engineering” – SMAT 2019, 

respectiv „International Conference of Mechanical Engineering” organizate de facultate în 

perioada 23-25 octombrie 2019: 

 Taxa de participare 125 euro pentru fiecare autor principal la prima lucrare sau 75 euro 

pentru a doua lucrare a aceluiași autor (ca autor principal); 

 Taxa pentru cei ce doresc să asiste la lucrările conferinței: 60 euro. 

 

Art. 7.   Se aprobă solicitarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal 

privind lista de prețuri pentru diferite lucrări agricole și servicii (arat, discuit, semănat ș.a.), pentru 

anul 2019. 

Art. 8.   Se aprobă solicitarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 

Vâlcea privind lista de prețuri pentru materialul săditor pomicol (măr, prun, cais, piersic, alun, 

castan, nuc), pentru anul 2019. 

Art. 9.   Se aprobă solicitarea Stațiunii Didactice Banu Mărăcine privind lista de 

prețuri pentru băuturi alcoolice, pentru anul 2019. 

Art. 10.  Se aprobă tariful de 300 lei/oră pentru închirierea holului central al 

universității de către persoane din afara universității. Cadrele didactice și studenții universității 

beneficiază de gratuitate, dacă depun o cerere pentru programare și aprobare la Consiliul de 

Administrație. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind tariful propus de 300 

lei/cursant, 20 ore/curs pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de 

titularizare în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interligua, pentru Cursul de pregătie în vederea 

susținerii examenului de titularizare (limbile engleză, franceză etc.). 

Art. 12. Se aprobă înființarea unei comisii de analiză și componența acesteia ca 

urmare a solicitărilor Ministerului Educației Națonale cu nr. 15181/22.02.2019 și cu nr. 

15258/22.02.2019.  

Componența comisiei de analiză: 

Președinte: Prof. univ. dr. Radu Constantinescu 

Membri: Prof. univ. dr. ing. Nicolae Dumitru 

  Prof.univ.dr. Dan Selișteanu 

Reprezentant sindical:Conf. univ. dr. ing. Niculae Boteanu 

 

Art. 13.  Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind componența comisiilor pentu examenul de absolvire a programului postuniversitar de 
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formare și dezvoltare continuă Instruire inteactivă prin e-learning, sesiunile mai și septembrie 

2019: 

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Sorin Popa 

Membri: Prof. univ. dr. Georgeta Șoavă 

  Conf. univ.dr. Anca Mehedințu 

Secretar: Lect. univ. dr. Mirela Sichigea 

 

Art. 14. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală a Facultății de Drept a 

doamnei conf. univ. dr. Amelia Bădică, cadru didactic titular al Facultății de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, abilitat în Domeniul de doctorat Informatică 

economică, care se transferă de la Școala Dctorală de Științe Economice la Școala Doctorală a 

Facultății de Drept. 

Art. 15. Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală a Facultății de Drept din 

cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. dr. Otovescu Maria Cristina, 

cadru didactic titular al Facultății de Drept, Universitatea din Craiova,  care a obținut abilitarea în 

Domeniul de doctorat Științe Administrative, prin Ordinul M.E.N nr. 4272 din 08.08.2018. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea 

Calității – Departamentul de Managementul Calității privind aprobarea rapoartelelor de 

autoevaluare ale următoarelor programe de studii universitare: 

Facultatea de Inginerie Electrică : 

 Program de licență Informatică aplicată în inginerie electrică (IF) (D26) – evaluare 

periodică; 

Facultatea de Agronomie: 

 Program de licență Agricultură (IFR) (D32) – acreditare; 

Facultatea de Litere: 

 Domeniul de Master Teatru și artele spectacolului – evaluare periodică (D10). 

Art. 17. Se aprobă Modificarea Art.13 din Metodologia proprie de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea din Craiova astfel: se elimină 

cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice și se 

înlocuiește cu certificarea conformității acestora cu originalul de către funcționarul competent, în 

concordanță cu Ordonanța de Urgență nr. 41 din 28 iunie 2016. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind taxele de participare 

la Simpozionul Științific Internațional Horticultură, Alimentație și Mediu, organizat de către 

facultate în perioada 24-25 octombrie 2019: 

 300 lei pentru participanții din România, respectiv 70 euro pentru participanții din 

străinătate; 

 persoanele însoțitoare vor achita 100 lei, respectiv 25 euro. 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultățiii de Drept privind modificări în Planurile de 

învățământ începând cu anul universitar 2019-2020  de la programele de studii universitare de 

master: 

 Plan învățământ Științe administrative (SAM); 

 Plan de învățământ Administrație publică (în limba engleză)/Master Public Administration 

(MPA). 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metodologie_proprie_de_concurs_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metodologie_proprie_de_concurs_2019.pdf
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Art. 20. Se aprobă solicitările primite de la Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale, TRANSGAZ SA Mediaș cu privire la obiectivele din cadrul investiției „Conducta de 

transport gaze naturale Dn 500 mm Craiova – Segarcea - Băilești – Calafat. Reconsiderare traseu 

conductă, tronson Craiova - Segarcea”: 

 acord privind accesul în teren pentru realizare „Stație de comandă vane (SCV) Cârcea”; 

adresa nr. DPC/16224/18.03.2019; 

 acord privind schimbarea de soluție pentru traseu conductă Dn 500 mm Craiova – 

Segarcea, în zona plantației cu viță de vie a SD Banu Mărăcine, UAT Cârcea; adresa nr. 

ETCR/745/25.03.2019 

 

Art. 21. Se aprobă Acordul cadru de cooperare universitară între Universitatea din 

Craiova și Universitatea Națională Taras Șevcenko din Kiev (Ucraina). 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Direcției Administrative privind tarifele de cazare 

pentru Căminul studențesc nr. 2 – cămin recent renovat, stabilite în urma discuțiilor între Serviciul 

Administrativ Cămine și Spații UCv și Organizațiile Studențești conform Regulamentului de 

Organizare și funcționare Cămine Cantine, după cum urmează: 

 studenți bugetari   - 160 lei/lună/loc; 

 studenți cu taxă   - 210 lei/lună/loc; 

 studenți bursieri ai statului român - 75 lei/lună/loc; 

 studenți cu părinți cadre didactice - 0 lei/lună/loc. 

 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind calendarul și 

componența comisiei electorale pentru alegerea unui student reprezentant în Consiliul Facultății: 

Președinte:  Gălan Alexandru Ionuț 

Membri:  Catrinoiu Denisa 

   Vlăescu Florentina 

   Roșea Mihaela 

   Cioponea Isabel 

Membri supleanți: Cioablă Larisa 

   Ene Ionuț Cristian 

 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind reprogramarea examenului 

de finalizare a programului postuiversitar Analize fizico-chimice în domeniul protecției mediului 

organizat de către Departamentul de Fizică în perioada 5-6 aprilie 2019, cu aceeași comisie 

aprobată în Ședința de Senat din data de 28.02.2019. 
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Art. 25. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

           

 


