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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 5 

din data de 12 iulie 2019 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 12 iulie 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 adoptă următoarea hotărâre „În timpul derulării mandatului de 4 ani, în 

situația vacantării unui loc în consiliul facultății sau în senatul universitar, până la finalizarea 

procedurii de ocupare a locurilor vacante, hotărârile acestora se iau cu votul majorității simple a 

celor prezenți și cu îndeplinirea cvorumului de ședință, conform Art. 214, alin. (4) din Legea 

educației naționale nr, 1/2011.” 

Art. 2.   Se validează rezultatul alegerilor pentru membru în Senatul universitar: 

conf. univ. dr. Vlăduț Alina, cadru didactic la Facultatea de Științe. 

Art. 3.   Se validează rezultatul alegerilor pentru membru în Senatul universitar: 

Dobre Teodora, studentă la Facultatea de Horticultură. 

Art. 4.   Se validează rezultatul alegerilor pentru membri în Senatul universitar: 

Bobocel Roxana și Drăguț Irina, studente la Facultatea de Litere. 

Art. 5.   Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare, vacante, scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019 și publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 456 din 3 mai 2019.  

Art. 6.   Se validează rezultatul referendumului privind  modalitatea de desemnare a 

rectorului, conform căruia alegerea se va face: „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, 

direct, secret și egal.”  

(Anexă – Proces-verbal nr. 4870/08.07.2019 al Biroului Electoral al Universității din Craiova) 

Art. 7.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanți studenți, membri în 

Consiliul Facultății de Horticultură: Lupu Leon, Toropu Mirela și Chefălan Irina. 

Art. 8.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanți studenți, membri în 

Consiliul Facultății de Litere: Bădin Izabela, Melencu Andrada, Uță Cristina. 

Art. 9.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanți studenți, membri în 

Consiliul Facultății de Agronomie: Păun Ioana Teodora. 
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Art. 10. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea doamnei 

prof. univ. dr. Orțănescu Dorina, privind menținerea 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. 11. Se aprobă Procedura Operațională – Inventarierea, Clasificarea și 

Etichetarea Informațiilor.  

Art. 12.  Se aprobă Metodologia de înscriere și admitere la studii postdoctorale în 

cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova. 

Art. 13. Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a 

studiilor universitare de doctorat și postdoctorat al Instituției Organizatoare de Studii 

Universitare de doctorat – Universitatea din Craiova. 

Art. 14. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru acordarea burselor doctorale și post-doctorale antreprenor cofinanțate din Fondul social 

European (FSE) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), precum și pentru 

desfășurarea activității de cercetare a bursierilor pentru perioada 2019-2022. 

Art. 15. Se aprobă completarea Regulamentului privind organizarea și coordonarea 

activității de cercetare științifică cu Normele privind selecția, numirea și evaluarea cercetătorilor 

științifici onorifici la Universitatea din Craiova. 

Art. 16. Se ia act de Raportul anual referitor la situația respectării eticii 

universitare și a eticii activităților de cercetare pentru perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2019. 

Art. 17. Se aprobă modificarea unor articole din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților. 

Art. 18. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2019-2020 pentru studii 

universitare de licență și master. (Structura cadru). 

Art. 19. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2019-2020 pentru studii 

universitare de doctorat, în forma propusă de Școlile Doctorale. (Structura cadru). 

Art. 20. Se aprobă calendarul privind admiterea la studii postdoctorale din 

septembrie 2019: 

BURSE POSTDOCTORALE PERIOADA 

 

Înscrierea la concursul de admitere la studiile 

postdoctorale 

02-06.09.2019 

zile lucrătoare, Sala 451, 

orele 0900-1500 

Derularea concursului de admitere la studiile 

postdoctorale la nivelul școlilor doctorale 

09-12.09.2019 

Publicare rezultate concurs de admitere la studiile 

postdoctorale la nivelul școlilor doctorale. 

12.09.2019 

Depunere contestații rezultate concurs de admitere la 

studiile postdoctorale la nivelul școlilor doctorale 

13.09.2019 

Soluționare contestații depuse și publicare rezultate finale 16.09.2019 

 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/proceduri/Procedura_de_clasificarea_informatiilor_UCv_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/proceduri/Procedura_de_clasificarea_informatiilor_UCv_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_inscriere_si_admitere_studii_postdoctoratle_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/Metodologie_inscriere_si_admitere_studii_postdoctoratle_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/Regulament_IOSUD_UCV_de%20organizare_si_functionare_a_studiilor_doctorale_si_postdoctorale.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/Regulament_IOSUD_UCV_de%20organizare_si_functionare_a_studiilor_doctorale_si_postdoctorale.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studii/Regulament_IOSUD_UCV_de%20organizare_si_functionare_a_studiilor_doctorale_si_postdoctorale.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2019/07/Regulament_competitie_burse_DOC-POSTDOC_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2019/07/Regulament_competitie_burse_DOC-POSTDOC_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2019/07/Regulament_competitie_burse_DOC-POSTDOC_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/media/proiecte/2019/07/Regulament_competitie_burse_DOC-POSTDOC_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/Cercetatori_st_onorifici_norme_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/cercetare/organizare/legislatie_norme_proceduri/norme_proceduri/Cercetatori_st_onorifici_norme_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20190712/Structura_cadru_Licenta_Master.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20190712/Structura_cadru_Doctorat.pdf
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Art. 21. Se aprobă  Acordul  cadru de cooperare între Universitatea de Stat din 

Moldova și Universitatea din Craiova pentru: promovarea învățământului, cercetării și culturii, 

încurajarea programelor de educație și cercetare, mobilităților pentru profesori și studenți de la 

ambele instituții prin intermediul unor proiecte de cooperare. 

Art. 22.   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație de acordare a 

titlului academic Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Ștefan Popa 

Popa’S, personalitate marcantă a culturii românești, artist cu o mare recunoaștere internațională. 

Art. 23. Se aprobă propunerea Facultății de Științe de acordare a titlului academic 

Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului Profesor Nikolaos S. Papageorgiu, 

profesor de matematică la Universitatea Tehnică din Atena. 

Art. 24.  Se aprobă actualizarea documentației tehnice – faza SF și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului cu denumirea „ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE PEPINIERĂ 

POMICOLĂ, CONSTRUIRE HALĂ PENTRU OBȚINERE MATERIAL BIOLOGIC DE 

CĂTRE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA” în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile 

prin submăsura  „4.IA – Investiții în exploatații pomicole” finanțată în cadrul PROGRAMULUI 

NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, conform propunerii Direcției Generale 

Administrative. (Adresă D.G.A). 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4450/24.06.2019 privind 

susținerea examenului de finalizare studii de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Litere, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă, a unei absolvente a 

Universității din București, Facultatea de Litere, promoția 2018, specializarea Limba și literatura 

română – Limba și literatura spaniolă. 

Art. 26. Se aprobă afilierea la Școala Doctorală de Științe Economice a Facultății de 

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

conf. univ. dr. Bădîrcea Roxana Maria, cadru didactic titular al Universității din Craiova, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care a obținut abilitarea în domeniul de 

doctorat Finanțe, prin Ordinul M.E.N nr. 4129 din 28.05.2019. 

Art. 27. Se aprobă cererea de transfer de la Școala Doctorală a Facultății de Drept la 

Școala Doctorală de Științe Economice a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din 

cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova, a doamnei conf. univ. dr. Amelia Bădică, cadru 

didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, 

care a obținut abilitarea în Domeniul de doctorat Informatică economică, prin Ordinul M.E.N. nr. 

5188 din 28.09.2017. 

Art. 28. Se aprobă Raportul comisiei de analiză referitor la sezizarea cu numărul de 

înregistrare 1635/05.03.2019. 

Art. 29. Se aprobă Raportul comisiei de analiză referitor la sezizarea cu numărul de 

înregistrare 15181/22.02.2019. 

Art. 30. Se aprobă raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de 

master profesional Materiale avansate (domeniul de master Ingineria materialelor, de la 

Facultatea de Mecanică), în vederea acreditării, la Propunerea Prorectoratului Programe de Studii 

și Asigurarea Calității – Departamentul de Managementul Calității. 

https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20190712/Adresa_DGA.pdf
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Art. 31. Se aprobă solicitarea Departamentului de Fizică din cadrul Facultății de 

Științe, ca taxa de școlarizare pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă Optică și Optometrie să fie majorată de la 1500 lei la 2000 lei. 

Art. 32. Se aprobă cuantumul taxelor de studiu pentru cursuri postdoctorale în anul 

universitar 2019-2020: 

- taxă de înscriere concurs de admitere – 1500 lei; 

- taxă înmatriculare, reînmatriculare – 100 lei; 

- taxă școlarizare – 3000 lei. 

 

Art. 33. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind susținerea examenului de 

finalizare a studiilor universitare de master pentru programul Traducere și terminologii în context 

European (engleză, franceză, germană) în data de 13.07.2019 și componența comisiei: 

Președinte:  Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu 

Membri:  Lect. univ. dr. Sorin Cazacu 

   Lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu 

   Lect. univ. dr. Emilia Ștefan 

   Lect. univ. dr. Bogdana Crivăț 

Secretar:  Asistent univ. dr. Georgiana Reiss 

 

Art. 34. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind 

componența comisiei pentru examenul de licență, la Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, specializarea Kinetoterapie și 

motricitate special, sesiunea iulie 2019: 

Președinte: Prof. univ. dr. Dănoiu Mircea 

Membri: Prof. univ. dr. Rusu Ligia 

Conf. univ. dr. Dragomir Mihai Marian 

 

Art. 35. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind calendarul 

alegerilor și nominalizarea cadrelor didactice și a studenților ce urmează să facă parte din Comisia 

Electorală a Facultății, având în vedere faptul că în luna septembrie 2019 expiră mandatul de 4 ani 

al Consiliului Facultății. Norma de reprezentare a cadrelor didactice și a studenților în Consiliul 

Facultății a fost stabilită drept 1/5. Atât calendarul cât  și nominalizările pentru Comisia Electorală 

a Facultății au fost stabilite și aprobate în Consiliul Facultății din data de 25 iunie 2019. 

Calendar organizare alegeri Consiliul Facultății: 

- 2 septembrie 2019 – afișarea listelor electorale; 

- 12-13 septembrie 2019 – depunere candidaturi la Secretariatul Facultății, sala 411, orele 

800-1600; 

- 16 septembrie 2019 – validare candidaturi; 

- 17 septembrie 2019 – primul tur de scrutin, sala 328, orele 800-1600 și afișarea rezultatelor; 

- 18 septembrie 2019 – al doilea tur de scrutin (dacă este cazul), sala 328, orele 800-1600 și 

afișarea rezultatelor; 

- 19 septembrie 2019 – depunere contestații, sala 411, orele 800-1600; 

- 20 septembrie 2019 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale. 
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Art. 36. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind componența comisiilor 

pentru susținerea examenelor de licență și master, sesiunea septembrie 2019. 

Art. 37. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 


