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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 7 

din data de 31 octombrie 2019 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 31 octombrie 

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 validează rezultatul alegerilor pentru membru în Senatul universitar: 

prof. univ. dr. ing. Benga Gabriel, cadru didactic la Facultatea de Mecanică. 

Art. 2.   Se aprobă rapoartele de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent 

universitar pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2019-2020. 

Art. 3.   Se aprobă modelul de Contract de finanțare între Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză și Universitatea din Craiova, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea 

și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul Universității din Craiova – schimbare de 

destinație din corp și cămin studențesc în spații pentru activități didactice”, conform Ordonanței 

de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și programarea unor 

termene, cu modificările și completările ulterioare și actualizarea valorii proiectului cu indicele de 

inflație, de la 16.589.600 lei la 17.166.918 lei. Actualizarea are la bază indicele IPC 3,48%. 

Art. 4.   Se aprobă propunerile facultăților privind tarifele de plata cu ora pentru 

activitățile didactice efectuate din posturi vacante, rezervate sau temporar vacante pentru anul 

universitar 2019-2020, conform Art. 11 din „Metodologia privind acoperirea activităților 

didactice în regim de plata cu ora”. 

Art. 5.   Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 503/08.10.2018 privind 

cuantumul taxei de studiu de 350 lei/cursant, pentru Programul Formarea profesorilor în 

domeniul cercetării educaționale (CERED), program de formare continuă, 25 credite, 100 ore, 

acreditat de Ministerul Educației Naționale prin O.M. nr. 4482/15.07.2019, furnizor de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului  Didactic – Universitatea din Craiova. 

Art. 6.   Se aprobă înființarea cursului postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională continuă „Formarea profesorilor pentru utilizarea strategiilor didactice inovatoare 

în contexte aplicative antreprenoriale”, parte integrantă din activitățile proiectului „Creșterea 

calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981, 

configurat să se desfășoare pe parcursul a 56 ore (din care 28 ore aplicații practice) și un număr de 

18 locuri. 
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Art. 7.   Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. Violeta Nour, cadru didactic 

titular la Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova, de a desfășura activitate didactică  

în sistem „plata cu ora” în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Științe 

Fundamentale și Inginerești, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați , în anul universitar 2019-

2020. 

Art. 8.   Se aprobă solicitarea domnului prof. univ dr. ing. Sărăcin Ion, cadru didactic 

titular la Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova, de a desfășura activitate didactică  

în sistem „plata cu ora” la U.S.A.M.V București, în semestrul al II-lea, anul universitar 2019-

2020. 

Art. 9.   Se aprobă solicitarea domnului conf. univ dr. Barbu Mihai Constantin 

Răzvan, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea din Craiova, 

de a desfășura activitate didactică  în sistem „plata cu ora” la  Universitatea „Titu Maiorescu” din 

București, Filiala Târgu Jiu, în anul universitar 2019-2020. 

Art. 10.   Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții cadrelor 

didactice, membri în Consiliul Facultății de Agronomie: Miluț Marius, Brumar Dragomir, Călina 

Aurel, Boruz Sorin Petruț, Alexandru Tudor, Cichi Mihai, Olaru Liviu Aurel, Constantinescu 

Emilia, Niculescu Mariana, Colă Mugurel. 

Art. 11. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții studenților, membri 

în Consiliul Facultății de Agronomie: Păun Ioana Teodora, Băjenescu Mihai Alexandru, Privantu 

Alex Emanuel. 

Art. 12. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții cadrelor didactice, 

membri în Consiliul Facultății de Horticultură: Cichi Daniela Doloris, Dodocioiu Ana-Maria, 

Băducă Cîmpeanu Constantin, Costea Dorin Constantin, Cosmulescu Sina Niculina, Ionică Mira 

Elena, Răduțoiu Daniel, Ștefănescu Dragoș Mihail, Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela, Stan 

Cătălin. 

Art. 13. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanții studenților, membri 

în Consiliul Facultății de Horticultură: Stamin Florin, Lupu Leon, Toropu Mirela, Bădan Paul. 

Art. 14.  Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 

privind următoarele modificări în planurile de învățământ ale Departamentului de Calculatoare și 

Tehnologia Informației, pentru anul universitar 2019-2020, pentru compatibilizarea cu standardele 

ARACIS: 

 Programul de studiu „Calculatoare”: Disciplina „Dispozitive electronice”, anul al II-lea, 

semestrul I, se va redenumi „Dispozitive electronice și electronică analogică”; 

 Programul de studiu „Calculatoare cu predare în limba engleză”: Disciplina „Electronic 

Devices”, anul al II-lea, semestrul I, se va redenumi „Electronic devices and analog 

electronics”. 

 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5737/21.10.2019 privind 

susținerea examenului de licență în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, specializarea „Economia comerțului, turismului și serviciilor”, pentru 

un absolvent al Fundației pentru Tineret „Decebal” Băile Herculane, programul de studii 

universitare de licență „Management Turistic și Hotelier”, lichidat la nivel național, promoția 

2002. 
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Art. 16. Se aprobă modificarea cuantumului burselor, astfel: 

 Bursă socială: 580 lei; 

 Bursă merit: 700 lei; 

 Bursă de performanță: 900 lei. 

 

Art. 17. Se aprobă modificarea Art. 8, alin. (4) din Regulamentul privind acordarea 

burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți: 

Regulament inițial Propunere pentru aprobare 

Art. 8 

(4) Bursa de performanță se atribuie pe 

perioada unui an universitar începând cu 

anul doi de studiu (cu excepția 

vacanțelor). 

Art. 8 

(4) Bursa de performanță se atribuie pe 

perioada unui an universitar începând cu 

anul doi de studiu. 

 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de comunicare, 

jurnalism și științe ale educației, privind tariful administrativ de 20 lei brut pe oră, în anul 

universitar 2019-2020, pentru plata profesorilor mentori din învățământul preuniversitar, din 

cadrul strategiilor de practică de specialitate din planul de învățământ al următoarelor programe 

universitare de studii (licență și master), din domeniul Științe ale educației: 

 Pedagogia învățământului primar și preșcolar; 

 Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin); 

 Management educațional; 

 Consiliere educațională și dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin). 

 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind tarifele propuse pentru 

activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interlingua, pentru anul 2020: 

1. Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel introductiv (A1) 

Durata: 56 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

2. Cursuri de limbi moderne: utilizator elementar – nivel intermediar (A2) 

Durata: 56 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

3. Cursuri de limbi moderne: utilizator independent − nivel-prag (B1) 

Durata: 56 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

4. Cursuri de limbi moderne: utilizator independent – avansat (B2, C1) 
Durata: 56 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

5. Cursuri specializate pe diverse domenii: juridic, economic, bancar, jurnalistic, tehnic, 

medical etc. 

Durata: 56 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

6. Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenelor de definitivat 

şi gradul II 

http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
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Durata: 40 de ore 

Tarif RON/ curs – 450 

7. Cursuri de pregătire pentru obținerea certificatelor internaționale: IELTS, Deutsches 

Sprachdiplom etc. 

Durata: 50 de ore 

Tarif RON/ curs – 500 

8. Cursuri de pregătire pentru studenți care participă la mobilități Erasmus + 

Durata: 20 de ore 

Tarif RON/ curs – 300 

9. Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ ocupaționale) ● engleză, franceză, italiană, germană şi 

spaniolă 

Durata (nr. ore): 3 ore 

Tarif RON – 200 

10. Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică (integrare în programe 

educaționale/de formare/ ocupaționale) la Limba română 

Durata (nr. ore): 3 ore 

Tarif RON – 300 

11. Teste de plasament în grupe de studiu ● engleză, franceză, italiană, germană şi 

spaniolă  

Durata (nr. ore): 3 ore 

Tarif RON – 200 

12. Servicii de traducere și de consultanţă lingvistică 

Traducere de texte de specialitate; Traducere de texte literare; Asistenţă pentru evaluarea şi 

validarea traducerilor – 20-40 RON/pagină (în funcție de complexitatea textului și de 

termenele limită). 

 

Art. 20. Se aprobă adresa nr. 8874/23.10.2019 prin care se solicită transferul 

domnului prof. univ. dr. Moșoiu Nicolae de la Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sfântul 

Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova la 

Școala Doctorală a IOSUD – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de conducător de 

doctorat în Domeniul Teologie. 

Art. 21. Se aprobă raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de 

licență „Asistență socială” (IF), (D36) de la Facultatea de Științe Sociale, la propunerea 

Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calității – Departamentul de Managementul 

Calității. 

Art. 22. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din 

Craiova. 

PREȘEDINTE SENAT, 

 


