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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 4 

din data de 12 martie 2020 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 12 martie 

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. Având în vedere măsurile privind implementarea hotărârilor Grupului de suport 

tehnico-știinţific, ȋntemeiate pe art. 8^2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr. 3 a Comitetului Național pentru Situații 

Speciale de Urgență (CNSSU) privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

României: 
     Se aprobă suspendarea activităților didactice directe („față în față”), precum și a 

tuturor activităților conexe (conferințe științifice, concursuri studențești/școlare, evenimente 

culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public, etc.) 

până la data de 31.03.2020. 

 
Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație pentru desființarea postului de 

Prorector responsabil cu Patrimoniul agricol, care coordonează Stațiunea Didactică  „Banu 

Mărăcine”, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal și Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea.  

Art. 3. În temeiul Art. 213 alin (2), lit. b din Legea nr. 1/2011 și al Art. 187 din Carta 

Universității din Craiova, la inițiativa Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, se aprobă 

modificarea  Art. 53  alin (1),  Art. 74  alin (1), Art. 93  alin (11), (12) și (13) din Carta Universității. 

Art. 4. Conform Art. 211 alin (2) din Legea nr. 1/2011, Prorectorii Universității din Craiova sunt: 

- Prorector prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU  – Programe de Studii și Asigurarea 

Calității; 

- Prorector prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘEANU –  Cercetare științifică și relații cu mediul 

economic; 

- Prorector prof. univ. dr. Magdalena MIHAI – Management economic și financiar și 

probleme sociale ale studenților; 

- Prorector prof. univ. dr. Nicolae PANEA – Relații internaționale și imagine academică; 

- Prorector conf. univ. dr. Dorel BERCEANU – Conducere operativă a Centrului Universitar 

din Drobeta-Turnu Severin; 

- Prorector prof. univ. dr. ing.  Nicu BÎZDOACĂ – Informatizare și Administrarea 
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Fondurilor Europene. 

 

Art. 5. Se stabilește componența Comisiilor permanente de specialitate ale Senatului, 

conform Art. 7 din Regulamentul de desfăşurare a activităţii senatului universitar al Universității 

din Craiova.  

Art. 6. Se aprobă încheierea unui Memorandum de cooperare și mobilități academice între 

Georgia Southern University Statesboro, Georgia, United States și Universitatea din Craiova, 

România. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare științifică și relații cu mediul socio-

economic privind stabilirea cotei de regie pentru proiectele de cercetare  aprobate în anul 2020, 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, precum şi 

contractele cu agenţi economici, derulate prin INCESA, pentru care regia este de 10%; 

- 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. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare științifică și relații cu mediul socio-

economic privind acordarea statutului de cercetătr asociat onorific al Universității din Craiova, 

până la 31 decembrie 2021, doamnei Liliana Velea, propusă de Facultatea de Științe. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru GAFTON, profesor la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Art. 10. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1412/06.03.2020 privind susținerea 

examenului de licență în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, pentru un absolvent al Universității din Craiova, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, studii universitare de licență, specializarea Teologie Pastorală, promoția 2013. 

Art. 11. Se aprobă modificarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a 

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

Art. 12. 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 - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR 

CU PROFIL ELECTRIC” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritara 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 STUDIULUI DE FEZABILITATE : SF . 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_CRAIF.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2020/Regulament_CRAIF.pdf
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Art. 12.1.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, în cuantum de 29.999.116,65 lei (inclusiv TVA). 

Art. 12.2. Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL 

FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”. 

Art. 12.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 

CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR 

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

veniturile proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 12.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 12.5. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE : SF pentru obiectivul de investiții 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), 

I(C13), J(C14) si K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC”, 

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

Art. 12.6. Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Art. 13. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova.   

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

  

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MĂNESCU 

 

 


