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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 6 

din data de 26 septembrie 2019 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 26 septembrie 

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: 

 

   Se ia act de decizia Departamentului de Inginerie Electrică, Energetică și 

Aerospațială  și Consiliul Facultății de Inginerie Electrică de respingere a solicitării ce face obiectul 

adresei nr. 7366/23.09.2019. Repartizarea orelor la „plata cu ora” se face conform dispozițiilor 

legale la nivelul departamentului și se aprobă în Consiliul Facultății. 

   Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind modificarea 

planurilor de învățământ în curs (anii III și IV) ale programului de studii „Echipamente și instalații 

de aviație”, domeniul Inginerie Aerospațială, studii universitare de licență. 

   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea doamnei 

prof. univ. dr. Teodorescu Cristiana Nicola, pentru menținerea calității de titular, în anul universitar 

2019-2020, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității 

didactice și/sau de cercetare. 

   Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind cererea domnului 

prof. univ. dr. Olaru Victor, pentru menținerea calității de titular, în anul universitar 2019-2020, 

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

de cercetare. 

   Se aprobă solicitarea Direcției Resurse Umane Salarizare, având în vedere 

prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificări și completări, cu situația centralizatoare a promovărilor 

și transformărilor de posturi în anul 2019, în total de 9 (nouă) posturi, după cum urmează: 

- Promovări pe grade superioare:  1 post de biolog S 

          1 post de inginer sistem S 

       1 post de secretar S 

        1 post de administrator patrimoniu S 

- Transformări de posturi:   1 post de administrator financiar M 

 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 

Universitatea din Craiova 
SENATUL UNIVERSITAR 
Tradiție, Performanță, Viziune 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585, 

 tel: +40-0251-413844  fax: +40-0251-418803,  www.ucv.ro 

e-mail: secretariatsenat@ucv.ro 

 

 

http://www.ucv.ro/
mailto:secretariatsenat@ucv.ro
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        1 post de referent M 

       3 posturi muncitor calificat M 

 

   Se aprobă planurile de învăţământ pentru anul universitar 2019-2020. 

   Se aprobă statele de funcţii și formațiile de studiu pentru anul universitar 

2019-2020; aprobare norme universitare corespunzătoare funcţiilor didactice. 

   Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind taxa de participare în 

cuantum de 400 lei la Conferința Internațională Bienală, în perioada 1-2 noiembrie 2019. 

   Se aprobă Metodologia privind recunoașterea de către Universitatea din 

Craiova a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din  străinătate. 

  Se aprobă Metodologia privind acoperirea activităților didactice în regim de 

plata cu ora. 

  Se aprobă solicitarea Facultății de Drept (adresa nr. 284/24.09.2019) de 

eliminare a procedurii de reclasificare anuală a studenților pe locurile de la buget în funcție de 

punctajul obținut la învățătură  la programele de licență și pe cale de consecință încetează aplicarea 

Art. 28 din Hotărârea Senatului nr. 5 din 6 iulie 2018. 

 Se aprobă raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de 

licență „Economia comerțului, turismului și serviciilor” (D18) de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, la propunerea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calității 

– Departamentul de Managementul Calității. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele de participare la 

Conferința Internațională Language, Literature and Cultural Policies: Choices and Sense, Craiova 

17-19 octombrie 2019: 

- Taxă de participare cu prezentare: 250 lei/60 euro; 

- Taxă de participare cu prezentare pentru doctoranzi: 190 lei/40 euro; 

- Taxă de participare fără prezentare: 100 lei/20 euro. 

 

  Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele de participare la 

Conferința Internațională Comparativism, Identity, Comunication, ediția a XII-a, 11-12 octombrie 

2019: taxa de participare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi), respectiv 50 euro (40 euro pentru 

doctoranzi). 

   Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare clădire 

laboratoare autovehicule rutiere”: 

Valoarea totală cu TVA: 1 277 206 lei 

             Din care: C+M:    946 050 lei 

Prețuri la data de 18.05.2018 

Durata de realizare: 4 luni 

Capacități:     Arie construită: 367 mp. 

 Arie desfășurată: 733,5 mp. 

 Capacitate laboratoare: 70 locuri/6 săli 

http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metodologie_functii_didactice.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metodologie_functii_didactice.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metdologia_plata_cu_ora.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2019/metdologia_plata_cu_ora.pdf
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   Se aprobă modificarea Art. 10, alin. (2) și (3) din Regulamentul instituțional 

de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat și postdoctorat al 

Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-

UCV), astfel: 

Forma inițială Forma modificată 

Art.10 

(2) Studenții doctoranzi sunt înmatriculați 

în cadrul unei școli doctorale de către una 

dintre facultățile din care face parte școala 

doctorală respectivă, în funcție de 

domeniul de doctorat. 

(3) Monitorizarea desfăşurării 

programelor de studii universitare de 

doctorat se face prin programul 

computerizat de evidenţă a studenţilor 

Universităţii din Craiova, la nivelul 

fiecărui secretariat al facultății sub 

coordonarea directorului școlii doctorale și 

a decanului facultății.  

Art. 10 

(2) Studenţii-doctoranzi sunt înmatriculaţi 

în cadrul unei şcoli doctorale de către 

secretariatul Instituției Organizatoare de 

Studii Universitare de Doctorat – 

Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV). 

 

(3) Monitorizarea desfăşurării programelor 

de studii universitare de doctorat se face 

prin programul computerizat de evidenţă a 

studenţilor Universităţii din Craiova, la 

nivelul secretariatului IOSUD-UCV, sub 

coordonarea directorului şcolii doctorale şi 

a directorului IOSUD-UCV. 

  

 Se aprobă modificarea Anexei 3 din centralizatorul Cuantumului taxelor de 

studiu pentru anul universitar 2019-2020, punctele d) și f) și introducerea unuia nou:  

d) Studentul care nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare și beneficiază de prelungire 

de școlaritate – maximum 5 restanțe, va achita jumătate din taxa de școlarizare pe întregul an 

universitar, aliniindu-se la taxa anului în care este integrat; dacă numărul de examene restante este 

mai mare de 5, studentul va achita taxa de școlarizare pe întregul an universitar; 

e) Studentul declarat repetent, indiferent de anul de studiu, va achita taxa de școlarizare pe 

întregul an universitar aliniindu-se la taxa anului în care este integrat; 

f) 100 lei/examen pentru reexaminări și examenele restante susținute în sesiuni aprobate de 

Consiliul Facultății, neprevăzute în structura anului universitar.  

În cadrul Facultății de Inginerie Electrică taxa pentru examenele restante din anul I, care se 

vor susține în anul IV, este de 150 lei/examen restant. 
  

 Se aprobă propunerea Facultății de Mecanică privind înființarea unui program 

postuniversitar de dezvoltare profesională continuă „Verificări și inspecții tehnice auto” configurat 

să se desfășoare pe parcursul a 364 ore (154 ore de curs, 126 ore de activități de laborator și 84 ore 

de activități practice) având 30 de credite, cu taxa de școlarizare în cuantum de 3000 lei. 

 Se aprobă propunerea Facultății de Științe Sociale privind înființarea în cadrul 

proiectului „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie” a 

Cursului postuniversitar „Competențe pedagogice în educația antreprenorială” configurat să se 

desfășoare pe parcursul a 56 ore (din care 28 ore aplicații practice) și un grup țintă de 80 de cadre 

didactice. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind aprobarea cererilor de desfășurare a activității de „plata cu ora” în anul universitar 2019-
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2020, depuse de cadrele didactice pensionate sau care se vor pensiona în cursul anului 2019: prof. 

univ. dr. ing. Mircea Ivănescu, prof. univ. dr. ing. Vladimir Răsvan, prof. univ. dr. ing. Matei 

Vînătoru, prof. univ. dr. ing. Constantin Marin, prof. univ. dr. ing. Ilie Diaconu, prof. univ. dr. ing. 

Dumitru Dan Burdescu, prof. univ. dr. ing. Eugen Bobașu, prof. univ. dr. ing. Eugen Iancu, conf. 

univ. dr. ing. Augustin Ionescu și conf. univ. dr. ing. Ioan Cauțil.  

  Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind aprobarea cererilor 

cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice la „plata cu ora” în anul universitar 

2019-2020: Dr. ing. Păunescu Cornel, Drd. ing. Ionică Cristian, Drd. ing. Vangu Marian, Dr. ing. 

Cilibiu Mihai, Dr. ing. Bercea Iulian, Dr. ing. Vladu Cristina Emanuela.  

 Se aprobă propunerile facultăților pentru preluarea activităților didactice din 

posturile didactice vacante, rezervate sau temporar vacante care pot fi acoperite temporar în regim 

de „plata cu ora” de către personal didactic asociat, precum și propunerile pentru cadrele didactice 

titulare. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind cei 13 (treisprezece) specialiști din industrie care pot desfășura ore la „plata cu ora” la 

programele de studii de licență ale Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației, în 

anul universitar 2019-2020:  Ing. Andreiana Andrei - Enea Software, Craiova (asistent); Ing. Blejan 

Denis - Gesteem, Craiova (asistent); Ing. Boldeanu Denisa - Gesteem, Craiova (asistent); Ing. 

Ciochiu Daniel Marius - NetDania, Craiova (asistent); Ing. Chihaia Valentin - Telekom Romania, 

Craiova (asistent); Ing. Chitucea Cristina - Hella Craiova (asistent);  Ing. Dragomirescu Radu Costin 

- Ubisoft Craiova (asistent);  Ing. Mămuleanu Mădălin - CS Romania SA, Craiova (asistent);  Ing. 

Pancu Mihai Liviu - Ubisoft Craiova (asistent);  Ing. Pîrvu Marian Cristian - Hella Craiova 

(asistent);  Ing. Popescu Horaţiu Samir - Hella Craiova (asistent); Ing. Traistaru Claudiu Dumitru - 

NetDania, Craiova (asistent); Ing. Veche Valentin Ionuţ - Hella Craiova (asistent). 

 Se  aprobă solicitarea Facultății de Litere privind aprobarea cererilor cadrelor 

didactice asociate care vor  desfășura activități didactice la „plata cu ora” în anul universitar 2019-

2020: Balica Raluca, Birovescu Ion – instrument contrabas – Instrumentist Filarmonica „Oltenia” 

Craiova, Botezatu Radu Bogdan – orchestră – corist Filarmonica „Oltenia” Craiova, Caracala Florin 

– doctor regizor la Universitatea de „Arte G. Enescu” din Iași, Cazacu (Grujdin) Daniela – doctor 

specialist în teatru la Palatul Copiilor din Craiova, Cepoi Ștefan – actor Teatrul  Național „Marin 

Sorescu” Craiova, Ciurezu Iulia, Conf. univ. dr. Căpraru Marcel, Conf. univ. dr. Elena Mărăscu, 

Conf. univ. dr. Marius Ghiță, Conf. univ. dr. Novac Corneliu, Constantinescu Florin – specialist 

doctorand TVR Craiova, Conf. univ. dr. Croitoru Carmen –U.N.A.T.C., Curteanu Titu - instrument 

violă – Instrumentist Filarmonica „Oltenia”, Dindirică Lucian – doctor în istorie, manager la 

Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman” Craiova, Drd. Preda Angelica, Drd. Zaicu Carmen, 

Dumitriu Adriana – doctorand (în curs de susținere a doctoratului) – artist liric Opera Națională 

București, Fabian Geo – doctor instrumentist vioară la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, Fîntînă 

Alexandru Cătălin – acompaniament; pian general – profesor Liceul de arte „Marin Sorescu” 

Craiova, Fulga Mihaela, Gagiu Atena, Gorun Octavian – instrument vioară – doctorand în curs de 

susținere a doctoratului - Instrumentist Filarmonica „Oltenia” Craiova, Harcău Cristian, Iliescu 

Gabriela – Canto – Artist liric Filarmonica „Oltenia” Craiova, Ionescu Romaniţa – actor doctorand 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Lect. univ. dr. Florescu Gheorghe, Lect. univ. dr. Șopov 

Pavel, Leotescu Georgiana, Manolescu Marin, Milconiu Delia, Militaru Petrișor, Mitrică Maria, 

Mocanu Adina – doctor specialist în studii culturale (teatru, cinematografie, arte vizuale), Modra 

Noemi – Canto  –  Solistă Opera Română Craiova, Nicu Laurenţiu – actor doctorand Opera Română 

Craiova, Pasăre Dumitru – doctor profesor la Liceul de Artă din Tg. Jiu, Patrichi Liliana-Simona, 

doctor în filologie, Păsărin Dan Leonard, Pesclevei Raluca – instrument violoncel – instrumentist 
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Filarmonica „Oltenia” Craiova, Pintea Enea Mirela, Pîrvan Elena-Daniela, doctor în filologie, Popa 

Minela – specialist Teatrul  Național „Marin Sorescu” Craiova, Popescu (Voinea) Raluca – 

acompaniament – profesor Liceul de arte „Marin Sorescu” din Craiova, Prof. univ. dr. Carmen 

Petcu, Raţiu Maria Luiza – Instrument chitară clasică – profesor Liceul de Arte „Marin Sorescu” 

din Craiova, Săceanu Sorin – instrument percuţie - Instrumentist Filarmonica „Oltenia” Craiova, 

Stanciu Marius Ionuț – doctor profesor la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, Stănculeasa 

Ivona – instrument pian şi acompaniament – Director de imagine Opera Română Craiova, Stănescu 

Corina - acompaniament – Instrumentist Filarmonica „Oltenia” Craiova, Stănescu Dumitru – 

instrument trompeta, Tănase Isabelle Arabela – Clasă de operă – Regizor artistic Opera Română 

Craiova, Vari Orsolya Renata – Canto – Solist vocal Opera Română Craiova, Vasile Dorinel – 

instrument pian complementar – Filarmonica „Oltenia” Craiova, Zamfir Adrian Iulian – Canto –  

Solist vocal Filarmonica „Oltenia” Craiova, Zamfir Florian George - doctor profesor la Liceul de 

Arte „Marin Sorescu” din Craiova, Zamfir Florin Marian – instrument clarinet – Instrumentist Opera 

Română Craiova. 

 Se aprobă solicitarea domnului Pr. Conf. univ. dr. Nică Vlad (Emilian 

Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului), cadru didactic la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, de a efectua activitate didactică în sistem „plata cu ora” la Facultatea de Teologie din 

cadrul  Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 Se aprobă solicitarea domnului Pr. Conf. univ. dr. Nică Vlad (Emilian 

Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului), cadru didactic la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, de a efectua activitate didactică în sistem „plata cu ora” la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din cadrul  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 Se aprobă solicitarea domnului conf. univ dr. Constantinescu Nicolae, cadru 

didactic la Facultatea de Științe, Departamentul de Informatică, de a desfășura activitate didactică  

în sistem „plata cu ora” la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în anul universitar 2019-2020. 

 Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Firică Jean, cadru didactic la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora” la 

Universitatea „Titu Maiorescu” din București, în anul universitar 2019-2020. 

 Se aprobă solicitarea domnului conf. univ. dr. Firică Jean, cadru didactic la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, de a desfășura activitate didactică în sistem „plata cu ora” la 

Universitatea „Spiru Haret” din București, în anul universitar 2019-2020. 

 Se aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. Buga Aurel, cadru didactic la 

Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, de a efectua activitate didactică în sistem „plata cu 

ora” la Universitatea din Piteşti, Departamentul de Litere, Istorie şi Arte , în anul universitar 2019-

2020. 

 Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală „Alexandru Piru” a 

Facultății de Litere din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova a doamnei conf. univ. dr. Dincă 

Daniela Liliana, cadru didactic titular al Universității din Craiova, Facultatea de Litere, care a 

obținut abilitarea în domeniul de doctorat Filologie, prin Ordinul M.E.N nr. 4602 din 30.07.2019. 

 Se aprobă tarifele de cazare pentru anul universitar 2019-2020 la căminele 

studențești ale Universității din Craiova: 
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Nr. 

crt. 

Categoria Cămine Studenți cu 

taxă 

Studenți 

bugetari 

Studenți 

cu părinți 

cadre 

didactice 

Studenți 

bursieri ai 

statului 

român 

Salariați + 

cadre 

didactice 

Fond 

reparații 

1. III 1, 11, 13 200 

lei/lună/loc 

140 

lei/lună/loc 

0 55 

lei/lună/loc 

- 20 lei 

 

 210 

lei/lună/loc 

160 

lei/lună/loc 

0 75 

lei/lună/loc 

- 20 lei 

 

 2 

2. II 10 240 

lei/lună/loc 

190 

lei/lună/loc 
0 95 

lei/lună/loc 
- 35 lei 

 

 

3. 

 

 

I 

 

6, 7, 8, 

12 

260 

lei/lună/loc 

+ utilități 

210 

lei/lună/loc 

+ utilități 

0 115 

lei/lună/loc 

+ utilități 

- 50 lei 

 

3 

260 

lei/lună/loc 

+ utilități 

210 

lei/lună/loc 

+ utilități 

0 115 

lei/lună/loc 

+ utilități 

400 

lei/lună/loc 

+ utilități 

50 lei 

Pentru activități extracurriculare organizate de facultăți și ONG-uri studențești se aprobă 

tariful de cazare de 25 lei/loc/zi/persoană, iar pentru activități ce țin de Convenția 

Organizațiilor Studențești, tariful de cazare va fi de 5 lei/loc/zi/persoană. 

 Se validează rezultatul alegerilor pentru locul vacant de membru în Senatul 

universitar: Iancu Iulian Adrian, student la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții cadrelor didactice, 

membri în Consiliul Facultății de Științe Sociale: Prof. univ. dr. Damean Sorin Liviu, Lector univ. 

dr. Motoi Floricica Gabriela, Lector univ. dr.  Niță Andreea Mihaela, Lector univ. dr.  Ghițulescu 

Mihai, Conf. univ. dr. Șerban Ionuț Virgil, Lector univ. dr. Crăițoiu Constantin. 

 Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții studenților, membri în 

Consiliul Facultății de Stiințe Sociale: Cioablă Larisa Maria și Gălan Alexandru Ionuț. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor pentru funcția de director la departamentele: 

Departament Director Departament 

Finanțe, Bănci și Analiză Economică Conf. univ. dr. Cîrciumaru Daniel 

Statistică și Informatică Economică Prof. univ. dr. Bădică Amelia 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor pentru membri în consiliile departamentelor: 

Departament Membri în Consiliul Departamentului 

Finanțe, Bănci și Analiză Economică Conf. univ. dr. Bădîrcea Roxana 

Conf. univ. dr. Mitu Narcis 
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Conf. univ. dr. Mangra Mădălina 

Statistică și Informatică Economică Conf. univ. dr. Ciora Ion Liviu 

Conf. univ. dr. Ionașcu Marian Costel 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică  pentru funcția de director la Departamentul de Calculatoare și 

Tehnologia Informației: Prof. univ. dr. ing. Brezovan Marius. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică pentru membri în Consiliul Departamentului de Calculatoare și 

Tehnologia Informației: Șef lucrări dr. Bărbulescu Lucian, Șef lucrări dr. Dumitrașcu Eugen, Șef 

lucrări dr. Ganea Eugen. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic  pentru funcția de director de departament: Conf. univ. dr. Popescu 

Alexandrina Mihaela. 

 Se validează rezultatul alegerilor pentru membri în Consiliul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic: Conf. univ. dr. Mogonea Florentina și Conf. univ. dr.  

Ștefan Mihaela Aurelia. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Educație Fizică și Sport 

pentru funcția de director la departamentele: 

Departament Director Departament 

Kinetoterapie și Medicină Sportivă Prof. univ. dr. Rusu Ligia 

Teorie și Metodică a Activităților 

Motrice 

Conf. univ. dr. Cosma Germina 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Educație Fizică și Sport 

pentru membri în consiliile departamentelor: 

Departament Membri în Consiliul Departamentului 

Kinetoterapie și Medicină Sportivă Conf. univ. dr. Ilinca Ilona 

Conf. univ. dr. Călina Mirela 

Conf. univ. dr. Zăvăleanu Mihaela 

Teorie și Metodică a Activităților 

Motrice 

Conf. univ. dr. Ghețu Roberta 

Conf. univ. dr. Nanu Costin 

Conf. univ. dr. Barbu Răzvan 
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 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Științe pentru funcția de 

director la departamentele: 

Departament Director Departament 

Geografie Prof. univ. dr. Boengiu Sandu 

Informatică Lector univ. dr. Stoian Gabriel 

Fizică Lector univ. dr. Petrișor Iulian 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Științe pentru membri în 

consiliile departamentelor: 

Departament Membri în Consiliul Departamentului 

Geografie Lector univ. dr. Popescu Liliana 

Lector. univ. dr. Vîlcea Cristina 

Informatică Conf. univ. dr. Constantinescu Nicolae 

Conf. univ. dr. Coșulschi Mirel 

Fizică Prof. univ. dr. Bizdadea Constantin 

Prof. univ. dr. Cioroianu Eugen Mihăiță 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Inginerie Electrică pentru 

funcția de director la departamentele: 

Departament Director Departament 

Electromecanică, Mediu și Informatică 

Aplicată 

Șef lucr. dr. Lincă Mihăiță 

Inginerie Electrică, Energetică și 

Aerospațială 

Conf. univ. dr. ing. Popescu Daniela 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Inginerie Electrică pentru 

membri în consiliile departamentelor: 

Departament Membri în Consiliul Departamentului 

Electromecanică, Mediu și Informatică 

Aplicată 

Prof. univ. dr. Popescu Mihaela 

Șef lucr. dr. Alboteanu Ionel 

Inginerie Electrică, Energetică și 

Aerospațială 

Prof. univ. dr. ing. Mandache Lucian 

Conf. univ. dr. Ivanov Virginia 
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Șef lucr. dr. Ardeleanu Mircea 

 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Litere pentru funcția de 

director la Departamentul de Arte: Prof. univ. dr. Boureanu Alexandru. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Litere pentru membri în 

Consiliul Departamentului de Arte: Lector. univ. dr. Mihail Antonie, Lector. univ. dr. Zamfir 

Gabriel. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Horticultură pentru 

funcția de director la Departamentul de Horticultură: Lector univ. dr. Ștefănescu Dragoș Mihail. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Horticultură pentru 

membri în Consiliul Departamentului de Horticultură: Lector. univ. dr. Răduțoiu Daniel, Prof. univ. 

dr.  Cimpoiașu Vily Marius. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Mecanică pentru funcția 

de director la Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială: Prof. univ. dr. 

ing. Roșca Adrian. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Mecanică pentru membri 

în Consiliul Departamentului de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială: Prof. univ. dr. 

ing. Dumitru Ilie, Conf. univ. dr. ing. Duță Alina, Lector univ. dr. Tutunea Dragoș, Lector univ. dr. 

Simniceanu Loreta. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Agronomie pentru 

funcția de director la Departamentul de Tehnologii Agricole și Silvice: Conf. univ. dr. Cichi Mihai. 

 Se validează rezultatul alegerilor de la Facultatea de Agronomie pentru 

membri în Consiliul  Departamentului de Tehnologii Agricole și Silvice: Conf. univ. dr. 

Constantinescu Emilia, Conf. univ. dr. Paraschivu Mirela. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind calendarul alegerilor 

și nominalizarea cadrelor didactice 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: 

Calendar organizare alegeri: 

 26-27 septembrie 2019: depunere candidaturi la Secretariatul Facultății, sala 244, 

orele 800-1600; 

 28 septembrie 2019: validare candidaturi; 

 1 octombrie 2019: primul tur de scrutin, orele 900-1700 și afișarea rezultatelor; 

 2 octombrie 2019: al doilea tur de scrutin (dacă este cazul), orele 900-1700 și afișarea 

rezultatelor; 

 3 octombrie 2019: depunere contestații, sala 244, orele 800-1600; 

 4 octombrie 2019: soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale. 

Comisia electorală: 

Prof. univ. dr. Achim Gheorghe 

Șef lucrări Lascu Nicolae 

Șef lucrări Gruia Marius 

Șef lucrări Bușe Dragomir Luminița 
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Șef lucrări Buzatu Diana 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind calendarul alegerilor 

pentru reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și în Senat și nominalizarea 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 reprezentanților studenților în Consiliului Facultății și 

în Senatul universitar: 

Calendar organizare alegeri: 

 1-2 octombrie 2019 – depunere candidaturi la Sediul Asociației Studenților 

din Facultatea de Horticultură, Strada Libertății, nr. 31, Cămin studențesc 

nr.1, Etaj 3, fosta sală de lectură, Complex Agronomie, între orele 1000-1600; 

 7 octombrie 2019 – primul tur de scrutin, orele 1000-1600; 

 8 octombrie 2019 – al al doilea tur de scrutin (dacă e cazul), orele 1000-1600. 

Comisia electorală: 

Președinte:  Munteanu Adelina 

Membri: Ularu Mădălina 

   Mușuroi Alexandra 

   Pașol Georgiana 

   Pipoi Cristian 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind calendarul alegerilor și 

nominalizarea cadrelor didactice ce urmează să facă parte din Comisia Electorală a Facultății, având 

în vedere faptul că expiră mandatul de 4 ani al Consiliului Facultății: 

Calendar organizare alegeri: 

 26 - 27  septembrie 2019 – depunere candidaturi la secretariatul facultății, între 

orele 800- 1600; 

 28 septembrie 2019 – validare candidaturi; 

 30 septembrie 2019 – primul tur de scrutin, orele 800-1600; 

 2 octombrie 2019 – al doilea tur de scrutin (dacă e cazul), orele 800-1600; 

 3 octombrie 2019 – depunere contestații (secretariatul facultății), orele 800- 1600; 

 4 octombrie 2019 – soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale. 

Comisia electorală cadre didactice: 

Președinte:   Prof. univ. dr. Paraschivu Marius Aurelian; 

Membri:  Șef lucrări univ. dr. Cioboată Marius Nicolae; 

   Șef lucrări univ. dr. Osiceanu Marin; 

Șef lucrări univ. dr. Susinski Mihail; 

Șef lucrări univ. dr. Buzatu Claudiu Valentin. 

Membru supleant:  Conf. univ. dr. Glodeanu Mihnea Valeriu 

Comisia electorală studenți: 

Președinte:  Trăilă – Dobrescu Adriana; 

Membri:  Drăghici Ana-Maria Cornelia; 

   Dogaru Doriana; 

Guțescu Mădălina; 

Braica Ana-Maria 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind calendarul desfășurării 

alegerilor pentru funcția de director la Departamentul de Matematică și membrii Consiliului 

Departamentului: 
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 4-8 noiembrie 2019 - depunerea candidaturilor; 

 11-15 noiembrie 2019 – alegerile directorului de Departament și a membrilor 

Consiliului Departamentului de Matematică. 

 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind scoaterea 

la concurs a unui post de asistent, pe perioadă determinată, la Departamentul Teoria și Metodica 

Activităților Motrice (D5), în anul universitar 2019-2020. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind scoaterea la 

concurs a unui post de asistent, pe perioadă determinată, la Departamentul de Teologie (D15), în 

anul universitar 2019-2020. 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind scoaterea la concurs a trei posturi de asistent, pe perioadă determinată: 

- un post asistent la Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației (D27); 

- un post de asistent la Departamentul de Automatică și Electronică (D28); 

- un post de asistent la Departamentul de Mecatronică și Robotică (D35). 

 

 Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

 


