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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 3 

din data de 30 mai 2019 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 30 mai 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 aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 456 din 3 mai 

2019.  

Art. 2.   Se aprobă Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice în Universitatea 

din Craiova. 

Art. 3.   Se aprobă Metodologia proprie în vederea aplicării prevederilor Art.16 

alin.8 din Legea nr. 448/2006 referitoare la taxa pentru masă. 

Art. 4.   Se aprobă Regulamentul de înființare, organizare și funcționare a Centrului 

de Resurse și Asistență în Învățare și Formare (CRAIF). 

Art. 5.   Se aprobă solicitarea CSUD-UCV privind Calendarul admiterii la studii 

universitare de doctorat pentru Sesiunea septembrie 2019. 

Art. 6.   Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind taxele necesare 

organizării în perioada 7-8 noiembrie 2019 a Conferinței Internaționale Durable Agriculture-

Agriculture of the Future, aflată la a XV-a ediție: 

 taxă de participare de 70 euro sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua efectuării 

plății; 

 taxă de participare de 40 euro sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua efectuării 

plății pentru însoțitori, masteranzi și doctoranzi; 

 taxă excursie în cadrul conferinței – 30 Euro sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. din 

ziua efectuării plății. 

 

Art. 7.   Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind desfășutarea unei Școli de 

vară în domeniul fizicii, în perioada 21 iunie – 25 iulie 2019, pentru un grup de 10 studenți de la 

Georgia Southern University, cu un cuantum al taxei de 1350 USD/cursant din care să se asigure 

cazarea în camere de 2 persoane (33 nopți cazare), 2 transferuri Aeroport Otopeni, 5 excursii 

(transport, intrări la obiective turistice, cazare, ghid, etc.), salariile cadrelor didactice implicate în 

program, regia, conform notei de fundamentare. 
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https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2019/Regulament_conferire_titluri_onorifice.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2019/Regulament_conferire_titluri_onorifice.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_taxa_pentru_hrana_art_16_L448_2006.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_taxa_pentru_hrana_art_16_L448_2006.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2019/Regulament_CRAIF.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2019/Regulament_CRAIF.pdf
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Art. 8.   Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind Protocolul de colaborare încheiat cu Fundația Gaudeamus - Universitatea Tomis din 

Constanța pentru ca absolvenții promoției 2019 și ai promoțiilor anterioare de la specializările  

Administrarea Afacerilor și Finanțe bănci, forma de învățământ cu frecvență,  să susțină examenul 

de licență cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

conform Ordinului nr. 6125/2016 privind elaborarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație și Ordinului nr. 5643/2017. 

Art. 9.   Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Universitatea din Craiova 

și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca privind organizarea și desfășurarea examenului de 

finalizare a studiilor, pentru promoția 2019, la specializarea/programul de studii Construcții civile, 

industriale și agricole – autorizată să funcționeze provizoriu prin H.G. nr. 493/2013 în cadrul 

Facultății de Mecanică, Universitatea din Craiova. 

Art. 10.   Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Universitatea din 

Craiova și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  în vederea susținerii examenului de 

finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Kinetoterapie 

și motricitate specială, promoția 2019 din cadrul Facultății de Științe Medicale și 

Comportamentale a Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  la Facultatea de Educație 

Fizică și Sport din cadrul Universității din Craiova. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind cuantumul taxei de participare la Conference Competitiviness and Stability in the 

Knowlwdge-Based Economy, organizată de facultate în perioada 25-26 octombrie 2019, astfel: 300 

lei sau 70 Euro, pe articol susținut și publicat în Analele Universității, seria Științe Economice. 

Art. 12.  Se aprobă cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată: 

 pentru postul de profesor universitar   - 1500 lei; 

 pentru postul de conferențiar universitar  - 1200 lei;  

 pentru postul de lector universitar/șef lucrări - 1000 lei;  

 pentru postul de asistent universitar   - 500 lei. 
Pentru salariații proprii se vor aplica prevederile Contractului Colectiv de Muncă al Universității 

din Craiova. 

 

Art. 13. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea domnului 

prof. univ. dr. ing. Popescu Dan de menținere a calității de titular, pentru anul universitar 2019-

2020, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. 

Art. 14. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea domnului 

prof. univ. dr. ing. Petre Emil de menținere a calității de titular, pentru anul universitar 2019-2020, 

conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice 

și/sau de cercetare. 

Art. 15. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea domnului 

prof. univ. dr. Dragomir Marian de menținere a calității de titular, pentru anul universitar 2019-

2020, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. 
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Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind taxele aferente programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Securitatea sistemelor informatice, taxă școlarizare -1 500 lei, tarif net plata cu ora 100 lei/oră, 

precum și comisia de finalizare studii: 

Președinte: Prof. univ. dr. ing. Brezovan Marius Vasile 

Membri: Conf. univ. dr. ing. Mancaș Dan Viorel 

  Șef lucr. dr. ing. Marian Marius Adrian 

   Șef lucr. dr. ing. Bărbulescu Lucian Florentin 

  Prof. univ. dr. ing. Mocanu Lucian Mihai – membru supleant 

  Șef lucr. dr. ing. Enescu Nicolae Iulian – membru supleant 

Secretar: Asistent univ. dr. ing. Popescu Paul Ștefan 

 

Art. 17. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Constantin Belea” a Facultății de 

Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a 

domnului conf. univ. dr. ing. Grigorescu Sorin Mihai, cadru didactic titular al Universității 

Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care a obținut 

abilitarea în domeniul de doctorat Mecatronică și robotică, prin Ordinul M.E.N nr. 5505 din 

14.11.2018. 

Art. 18. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Constantin Belea” a Facultății de 

Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei 

conf. univ. dr. ing. Roman Monica Gabriela, cadru didactic titular al Universității din Craiova, 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, care a obținut abilitarea în domeniul de 

doctorat Ingineria sistemelor, prin Ordinul M.E.N nr. 3821 din 01.04.2019. 

Art. 19. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală „Constantin Belea” a Facultății de 

Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a 

domnului conf. univ. dr. ing. Șendrescu Gheorghe Dorin, cadru didactic titular al Universității din 

Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, care a obținut abilitarea în 

domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, prin Ordinul M.E.N nr. 3822 din 01.04.2019. 

Art. 20. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Economice a Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a domnului 

prof. univ. dr. Dzițac Ioan, cadru didactic titular al Universității Agora din Oradea, Facultatea de 

Științe Economice, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Informatică economică, prin 

Ordinul M.E.N nr. 3841 din 01.04.2019. 

Art. 21. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste a 

Facultății de Științe Sociale din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei prof. univ. 

dr. Orțănescu Dorina, cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Educație 

Fizică și Sport, care a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Știința sportului și educației 

fizice, prin Ordinul M.E.N nr. 4631 din 11.08.2010. 

Art. 22. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste a 

Facultății de Științe Sociale din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. 

dr. Andrioni Felicia, cadru didactic titular al Universității din Petroșani, Facultatea de Științe, care 

a obținut abilitarea în domeniul de doctorat Sociologie, prin Ordinul M.E.N nr. 3032 din 

15.01.2019. 

Art. 23. Se  aprobă rapoartele de autoevaluare ale programelor de studii universitare 

de licență: 
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Facultatea de Horticultură: 

 Horticultură (IF) (D29) – evaluare periodică; 

Facultatea de Mecanică: 

 Construcții civile, industriale și agricole (IF) (D23) – acreditare; 

Facultatea de Litere: 

 Jurnalism (IF) – evaluare periodică (D13). 

Art. 24. Se validează rezultatele alegerilor pentru locul vacant de membru - 

reprezentantul studenților în Consiliul Facultății de Științe Sociale: Ionașcu Ionelia Alexandra. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind calendarul alegerilor și componența comisiei electorale pentru alegerea reprezentanților 

studenților – membri în Senatul universitar: 

Președinte:  Petcu Cosmin Andrei 

Membri:  Almăjanu Florin 

   Nedelea Andreea 

   Istici Marius Andrei 

Secretar:  Ciobanu Andreea 

Rezerve:  Grama Mihaela 

   Vereteno Antolie 

 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind calendarul alegerilor și componența comisiei electorale pentru alegerea reprezentanților 

studenților – membri în Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor: 

Președinte:  Petcu Cosmin Andrei 

Membri:  Almăjanu Florin 

   Nedelea Andreea 

   Istici Marius Andrei 

Secretar:  Ciobanu Andreea 

Rezerve:  Grama Mihaela 

   Vereteno Antolie 

 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind calendarul alegerilor și 

componența comisiei electorale pentru alegerea reprezentanților studenților – membri în Senatul 

universitar: 

Președinte:  Fudulache Ovidiu Constantin 

Membri:  Mitrofan Vlad 

   Belivaca Cornel 

   Milici Ciprian 

Secretar:  Oncescu Alin 

 

Art. 28. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind calendarul alegerilor și 

componența comisiei electorale pentru alegerea reprezentanților studenților – membri în Consiliul 

Facultății de Mecanică: 

Președinte:  Fudulache Ovidiu Constantin 

Membri:  Mitrofan Vlad 

   Belivaca Cornel 

   Milici Ciprian 
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Secretar:  Oncescu Alin 

 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind componența comisiilor 

pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și master și a comisiilor de 

contestații sesiunea iulie/septembrie 2019. 

Art. 30. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 ale 

Work Team Association S.R.L. 

Art. 31. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

privind componența comisiei pentru examenul de absolvire al cursului de formare și dezvoltare 

profesională continuă Managementul unităților de învățământ, sesiunea iunie 2019: 

Comisia 1 

Președinte:  Prof. univ. dr. Daniela Popescu 

Membri:  Prof. univ. dr. Claudiu Bocean 

   Conf. univ. dr. Cosmin Fratoștițeanu 

Secretar:  Lect. univ. dr. Silvia Puiu 

 

Comisia 2 

Președinte:  Conf. univ. dr. Laura Vasilescu 

Membri:  Conf. univ. dr. Anca Păunescu 

   Conf. univ. dr. Luminița Popescu 

Secretar:  Lect. univ. dr. Crăițar Adriana 

 

Art. 32. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind schimbarea 

membrilor supleanți la comisii de finalizare a studiilor universitare de licență (iulie 2019): 

 Comisia de licență la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene: domnul conf. 

univ. dr. Ionuț Virgil Șerban – membru supleant va fi înlocuit de lect. univ. dr. Mihai 

Ghițulescu – membru supleant; 
 Comisia de licență la specializarea Științe Politice: domnul lect. univ. dr. Mihai Ghițulescu – 

membru supleant va fi înlocuit de conf. univ. dr. Mihai Radu Costescu – membru supleant. 

 

Art. 33. Se ia act de adresa Ministerului Educației Naționale nr. 

173/E/DGIU/27.05.2019. (Anexă). 

Art. 34. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20193005/anexa_Hot3_30mai2019.pdf

