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HoHirarea Senatului Universitatii din Craiova nr. 7
din data de 30 iunie 2022

Senatul Universitatii din Craiova, in ~edinta din 30 iunie 2022, in eonformitate eu
prevederile artieolului 62 din Carta Universitatii ~i in eonformitate eu prevederile art. 213,
alin.2 din Legea Edueatiei Nafionale nr. 112011, eu modificarile ~i eompletarile ulterioare,

HOTARA~TE:

Art. I. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru un membru, cadru didactic, in Senatul
Universitatii din Craiova.

Art. 2. Se aproba Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile
Universitare de Doctorat de la IOSUD - Universitatea din Craiova (CSUD-UCV) ~'ide organizare a
concursului public penlru numirea directorului CSUD-UCV.

Art. 3. Se aproba Metodologia de admilere, organizare ~i jinalizare a programelor
postdoctorale din cadruIIOSUD-UCV.

Art. 4. Se aproba Regulamentul institufional de organizare ~i desfii~urare a programelor de
studii universitare de doctorat ~i postdoctorat al lnstitu!iei Organizatoare de Sudii Universitare de
Doctorat - Universitatea din Craiova (IOSUD- UCV).

Art. 5. Se aproba Raportul privind situa!ia respectiirii eticii universitare ~i a eticii activitiifilor
de cercetare in Universitatea din Craiova in peroada 1 iunie 2021 - 31 mai 2022.

Art. 6. Se aproba Codul de conduitii pentru prevenirea ~'isanfionarea incidentelor antisemite.

Art. 7.
2027.

Se aproba Strategia de Digitalizare a Universitii!ii din Craiova pentru perioada 2022-

Art. 8. Se aproba ca Universitatea din Craiova sa devina membru fondator alaturi de Consiliul
Judetean Dolj la Asociatia "Cluster Aerospatial Oltenia" (denumirea urmand a fi confirmata ulterior de
catre Ministerul Justitiei).

Art. 9. Se aproba solicitarea cu nr. 375/17.06.2022 privind cazarea in luna iulie 2022, in
caminele universitatii, a aproximativ 450 de elevi, care participa la proiectul ROSE ~coli de vara
desTa~urat de toate facultatile in perioada 0 1-31.07.2022 ~i reducerea taxei de cazare pe luna iulie 2022,
pentru studentii Universitatii din Craiova care se decazeaza inainte de data de 11.07.2022.

Art. 10. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cererea cu nr.
1073/24.05.2022 a unui cadru didactic de la Facultatea de Automatica, Calculatoare ~i Electronica,
pentru mentinerea calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art. 10 din
Metodologia de aprobare a solicitiirii de continuare a activitii!ii didactice ,'Iilsaude cercetare.
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Art. II. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cererea cu nr.
355/20.05.2022 a unui cadru didactic de la Facultatea de Educatie Fizica ~i Sport, pentru mentinerea
calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art. I 0 din Metodologia de aprobare a
solicitarii de continuare a activitafii didactice /jilsau de cercetare.

Art. 12. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cererea cu nr.
326/12.05.2022 a unui cadru didactic de la Facultatea de Educatie Fizica ~i Sport, pentru mentinerea
calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art. 10 din Metodologia de aprobare a
solicitarii de continuare a activita/ii didactice /jilsau de cercetare.

Art. 13. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cere rea cu nr.
359/23.05.2022 a unui cadru didactic de la Facultatea de Educatie Fizica ~i Sport, pentru mentinerea
calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art.! 0 din Metodologia de aprobare a
solicitarii de continuare a activitafii didactice /jilsau de cercetare.

Art. 14. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cere rea cu nr.
2489/26.05.2022 a unui cadru didactic de la ~coala Doctorala "Alexandru Piru" a Facultatii de Litere,
pentru mentinerea calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, conform Art.! 0 din
Metodologia de aprobare a solicitarii de conlinuare a activitafii didact ice /jilsau de cercetare.

Art. 15. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cererea cu nr.
2524/30.05.2022 a unui cadru didactic de la ~coala Doctorala "Alexandru Piru" a Facultatii de Litere,
pentru mentinerea calitatii de titular, pentru anul universitar 2022-2023, pana la implinirea varstei de 70
de ani, conform Art. 2 ~i Art.! 0 din Metodologia de aprobare a solicilarii de continuare a activila!ii
didactice /jilsau de cercetare.

Art. 16. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cere rea cu nr. 86/30.05.2022
a unui cadru didactic de la Facultatea de ~tiinte, pentru mentinerea calitatii de titular, pentru anul
universitar 2022-2023, conform Art.! 0 din Metodologia de aprobare a solicilarii de continuare a
activitaJii didactice /jilsau de cercetare.

Art. 17. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind cererea cu nr. 529/24.05.2022
a unui cadru didactic de la Facultatea de Agronomie, pentru mentinerea calitatii de titular, pentru anuI
universitar 2022-2023, conform Art.! 0 din Metodologia de aprobare a solicitarii de continuare a
activila{ii didactice /jilsau de cercetare.

Art. 18. Se aproba solicitarea Prorectoratului Cercetare ~tiintifica ~i relatii cu mediul socio-
economic cu nr. 51122.06.2022 privind acordarea statutului de cercetator asociat onorific al
Universitatii din Craiova, pentru doi cercetatori propu~i de Departamentul de Fizica, Facultatea de
~tiinte.

Art. 19. Se aproba solicitarea Prorectoratului Cercetare ~tiintifica ~i relatii cu mediul socio-
economic cu nr. 51122.06.2022 privind prelungirea statutului de cercetator asociat onorific al
Universitatii din Craiova, pentru un cercetator propus de Departamentul de Matematica, Facultatea de
~tiinte.

Art. 20. Se aproba solicitarea Prorectoratului Cercetare ~tiintifica ~i relatii cu mediul socio-
economic cu nr. 51122.06.2022 privind prelungirea statutului de cercetator asociat onorific al
Universitatii din Craiova, pentru ~ase cercetatori propu~i de Departamentul de Fizica, Facultatea de
~tiin!e.
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Art. 21. Se aproba solicitarea cu nr. 295011 0.06.2022 referitoare la decontare transport conform
art. 304(17) din Legea Educatiei Nationale nr.1I2011.

Art. 22. Se valideaza rezuItatul alegerilor pentru un membru, cadru didactic, In Consiliul
Facultatii de ~tiinte.

Art. 23. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru un membru, cadru didactic, In Consiliul
Oepartamentului de Matematica, Facultatea de ~tiinte.

Art. 24. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru un membru, cadru didactic, In Consiliul
Facultatii de Automatica, Calculatoare ~i Electronica.

Art. 25. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru functia de director de departament ~i a
membrilor Consiliului departamentului, In cadrul Departamentului de calculatoare ~i tehnologia
informafiei (027), Facultatea de Automatica, Calculatoare ~i Electronica.

Art. 26. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru reprezentantii studentilor, membri In Consiliul
Facultatii de Orept.

Art. 27. Se valideaza rezultatul alegerilor pentru reprezentantii studentilor, membri In Consiliul
FacuItatii de Inginerie Electrica.

Art. 28. Se aproba cererile de afiliere la ~colile doctorale ale IOSUO - Universitatea din Craiova,
mentionate In adresa cu nr. 3411128.06.2022 a CSUO-IOSUD - Universitatea din Craiova.

Art. 29.
a privind:

Se aproba solicitarea CSUD-IOSUD - Universitatea din Craiova cu nr. 3438/28.06.2022

;;... organizarea concursului de admitere la studii postdoctorale pentru anul universitar 2022-
2023 In Sesiunea Septembrie 2022, pentru domeniile de specializare inteligenta, conform
Strategiei Nationale de cercetare, Dezvoltare ~i Inovare;

;;... scoaterea la concurs a unui numar de 8 locuri la studii postdoctorale, la forma de
Invatamant cu taxa.

Art. 30. Se aproba solicitarea cu nr. 3180120.06.2022 privind dezafilierea de la ~coala Ooctorala
de Teologie Ortodoxa "Sfantul Nicodim" din cadrul IOSUO-Universitatea din Craiova ~i transferul la
IOSUD Universitatea "Ovid ius" din Constanta, pentru un cadru didactic titular de la Facultatea de
Teologie Ortodoxa.

Art. 31. Se aproba actualizarea componentei Comisiei de Etica a Universitatii din Craiova prin
Inlocuirea unui cadru didactic, conform solicitarii cu nr. 657/21.06.2022 a Facultatii de Litere.

Art. 32. Se aproba constituirea ~i membrii unei comisii de analiza pentru efectuarea cercetarii
disciplinare prealabile a unui salariat al Unjversitatii din Craiova.

Art. 33. Se aproba solicitarea Facultatii de Agronomie cu nr. 3209/21.06.2022 privind
componenta comisiei electorale ~i calendarul desTa~urarii alegerilor pentru un loc vacant de membru,
cadru didactic, In Consiliul Facultatii.

Calendarul alegerilor:
;;... 6-7 iulie 2022 - depunerea candidaturilor la secretariatul facultatii, In intervalul orar

800 _1600.,
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>- 8 iulie 2022 - validare candidaturi;
>- 11 iulie 2022 - turul I de scrutin, in intervalul orar 8°°_16°°;
>- 13 iulie 2022 -turul al II-lea de scrutin, in intervalul orar 8°°_16°°;
>- 14 iulie 2022 - depunerea contestatiilor la secretariatul faculHitii, in intervalul orar

8°°_16°°·,
>- 15 iulie 2022 - solutionarea contestatiilor ~i afi~area rezultatelor finale.

Art. 34. Se aproba solicitarea Facultatii de Educatie Fizica ~i Sport cu nr. 464/27.06.2022 privind
componenta comisiei electorale ~i calendarul desTa~urarii alegerilor pentru un loc vacant de membru,
cadru didactic, in Consiliul Facultatii.

Calendarul alegerilor:
>- 6-7 iulie 2022 - depunerea candidaturilor la secretariatul facultatii, in intervalul orar

8°°_16°°·,
>- 8 iulie 2022 - validare candidaturi;
>- 11 iulie 2022 - turul r de scrutin, in intervalul orar 8°°_16°°;
>- 13 iulie 2022 - turul al II-lea de scrutin, in intervalul orar 8°°_16°°;
>- 14 iulie 2022 - depunerea contestatiilor la secretariatul facultatii, in intervalul orar

8°°_16°°·,
~ 15 iulie 2022 - solutionarea contesta!iilor ~i afi~area rezultatelor finale.

Art. 35. Se aproba solicitarea Facultatii de Educa!ie Fizica ~i Sport cu nr. 450/21.06.2022 privind
sus!inerea examenului de finalizare a studiilor, licen!a ~i master, pentru un numar de 7 studenti ~i 5
masteranzi, componenti al Lotului National de Canotaj, in perioada 6-7 septembrie 2022.

Art. 36. Se aproba solicitarea cu nr. 3408/28.06.2022 privind sus!inerea examenului de licenta la
Universitatea Valahia din Targovi~te, Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i ~tiintele Educatiei, pentru un
absolvent al Universitatii din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxa, promotia 2019.

Art. 37. Se aproba propunerea unica de proiect "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI
ORIZONTURI IN ERA DIGITALA" primita in cadrul Apelului de proiecte cu titlul Granturi pentru
digitalizarea universitatilor finantat prin PNRRl2022/Componenta C 15: Educatie/Reforma 5:
Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatieillnvestitia 16: Digitalizarea universitatilor ~i
pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Art.37.1. Se aproba depunerea proiectului "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOI
ORIZONTURI IN ERA DIGITALA" in vederea participarii la competitia pentru Apelul de proiecte cu
titlul Granturi pentru digitalizarea universitatilor finantat prin PNRRl2022/Componenta C 15:
Educatie/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatieillnvestitia 16:
Digitalizarea universitatilor ~i pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Art.37.2. Se aproba valoarea total maxima a proiectului "UNIVERSITATEA DIN CRAIOV A - NOI
ORIZONTURI IN ERA DIGIT ALA", in cuantum de 27.847.770,78 (plus TVA). Orice modificare
care poate sa apara pe parcursul evaluarii, precontractarii sau contractarii inferioara acestei valori va fi
considerata implicit aprobata prin prezenta.

Art.37.3. Se aproba contribu!ia propriede 0% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 0,0 lei,
reprezentand cofinantarea proiectului "UNIVERSIT ATEA DIN CRAIOVA - NOI ORIZONTURI iN
ERA DIGITALA".

Art.37.4. Toate sumele reprezentnd cheltuieli neeligibile ~i cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
precontractarii, contractarii, implementarii proiectului "UNIVERSlT ATEA DIN CRAIOVA - NOI
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ORlZONTURl iN ERA DIGITALA.", se vor aSlgura din veniturile proprll ale Universitatii din
Craiova.

Art.37.S. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului In conditiile
rambursarii/decontarii ulteriore a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.37.6. Se aproba INDICATORlI DE REALIZARE ~i INDICATORII DE REZULTAT al
proiectului "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - NOl ORlZONTURI iN ERA DTGITALA.".

Art. 38. Prezenta Hotarare se afi~eaza pe pagina de internet a Universitatii din Craiova.

PRE~EDINTE SEN AT,

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MANESCU

<.
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