Informare sedinta CA al UCv din data de 20.03.2019
Miercuri, 20.03.2019, incepand cu orele 11.00 a avut loc sedintta CA a UCv. Cele mai importante
aspecte discutate sunt prezentate in continuare.
Revenire: Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea DGA privind initierea
procedurii de achizitie linie de credit de la institutiile bancare în valoare de 10.000.000 lei, pentru
o perioada de 4 ani, unde vor fi trecute toate tipurile de proiecte, care vor putea accesa linia de
credit pentru împrumut. Propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu unanimitate de voturi. Linia
de credit existenta (10.000.000 lei) va fi închisa la expirarea termenului.
1. Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea Asociatiei Studentilor Basarabeni din
Craiova privind asigurarea transportului cu autocarul UCv la Robaneşti, Judetul Dolj, în cadrul
saptamanii „ Zilele Basarabiei”, in data de 22 martie 2019. Propunerea a fost supusa la vot si
aprobata cu unanimitate de voturi.
2. Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea Facultatii de Automatica, Calculatoare
si Electronica privind premierea celor 2 echipe de studenti participante la competitii internationale
si care au luat 2 premii I la doua sectiuni. Propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu unanimitate
de voturi. Propunerea va fi inaintata Senatului universitar.
3. Domnul Rector supune spre aprobare CA propunerile Facultatii Litere privind:
- aprobare tarifelor pentru pregatirea cadrelor didactice din preuniversitar pentru
titularizare (20 ore si un tarif de 300 lei/cursant). Propunerea a fost supusa la vot si aprobata
cu unanimitate de voturi.
- componenta comisiilor de admitere la ciclul de studii universitare de licenta, şi la ciclul
de studii universitare de master, sesiunile iulie şi septembrie 2019. Propunerile au fost supuse
la vot și aprobate cu unanimitate de voturi. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar.
- componenta comisiilor pentru examenele de licenta şi disertatie, sesiunile iulie şi
septembrie 2019. Propunerile au fost supuse la vot și aprobate cu unanimitate de
voturi.Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar.
4. Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea Facultatii de Economie și
Administrarea Afacerilor privind sustinerea examenul de finalizare a studiilor pentru absolventi
de la FEA care nu au sustinut acest examen, în sesiunile iulie/septembrie 2019. Propunerea a fost
supusa la vot si aprobata cu unanimitate de voturi.
5. Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea privind scoaterea la concurs a
posturilor de agent de la SDC Banu Maracine încadrate pe perioada determinata si pentru care au
expirat contractele de munca. Propunerea a fost supusa la vot și aprobata cu unanimitate de voturi.
6. Domnul Rector supune spre aprobare CA solicitarea Facultatii de Drept privind:
- aprobarea transportului cu autocarul UCv la Bucuresti pentru participarea la Hexagonul
Facultatilor de Drept - București, editia 2019. Propunerea a fost supusa la vot și aprobata cu
unanimitate de voturi.
- aprobare cazare in perioada 2-8 mai 2019, 1 camera la C14. Propunerea a fost supusa la
vot și aprobata cu unanimitate de voturi.

7. Domnul Rector supune spre aprobare CA calendarul propriu al UCv privind alegerile
pentru structurile şi functiile de conducere, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.
1/2011 şi cu art.19 al Metodologiei - cadru aprobata prin O.M. 3751/2015:
Perioada
08.07.2019
15.07.2019
09.09- 13.09.2019
16.09-20.09. 2019
09.12-16.12.2019
13.01-17.01.2020
20.01-22.01.2020
27.01-31.01.2020
03.02-05.02.2020
06.02-12.02.2020
13.02-17.02.2020
18.02-28.02.2020
09.03-30.04. 2020

Activitatea
Desfaşurarea referendumului prevazut de Legea nr.1/2011, privind
modalitatea de desemnare a rectorului
În caz de invalidare, pentru lipsa de cvorum, a referendumului din
08.07.2019 se organizeaza un nou referendum
Depunerea candidaturilor pentru directorii de departament carora le
expira mandatul
Alegerea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor
Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultatilor
Alegerea Consiliilor facultatilor
Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar
Alegerea Senatului universitar
Depunerea candidaturilor pentru functia de preşedinte al Senatului
universitar
Alegerea preşedintelui Senatului universitar (conform metodologiei va fi
convocat Senatul nou ales)
Depunerea candidaturilor pentru functia de rector
Alegerea rectorului (se vor stabili date precise, în interiorul intervalului
de Senatul nou ales)
Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor

Propunerea a fost supusa la vot și aprobata cu unanimitate de voturi. Propunerea va fi
inaintata Senatului universitar.
8. Doamna prorector Mihai Magdalena supune spre aprobare CA solicitarea AIESEC pentru
amplasarea unui stand de recrutare in Holul Central al UCv si posibilitatea ca 5-10 min inainte de
inceperea activitatilor didactice, AISEC sa faca o actiune de informare studentilor. Propunerea a
fost supusa la vot și aprobata cu unanimitate de voturi.
9. Domnul decan Sevastian Cercel supune spre aprobare CA solicitarea:
- de acordare sesiune deschisa pentru studentii participanti in ERASMUS. Propunerea a
fost supusa la vot și aprobata cu unanimitate de voturi.
- sustinerea examenul de finalizare a studiilor pentru absolventi de la facultatea de Drept
care nu au sustinut acest examen, în sesiunile iulie/septembrie 2019.Propunerea a fost
supusa la vot și aprobata cu unanimitate de voturi.
10. Doamna director DMC Anca Bandoi recomanda referitor la dosaqrele de evaluare ca:
- in evaluari sa se tina seama de observatiile evaluarilor anterioare:
- sa fie inserat raportul de monitorizare;
- prezentarea materialelor didactice la dispozitia studentilor;

- avand in vedere ca ANC si RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Învatamantul
Superior, si-au actualizat baza de date sa se tina seama de aceasta actualizare si actuatlizarea
competentelor in acord cu datele reactualizate;
-sa fie prezentate analizele metodelor de evaluare a studentilor in raport cu rezultatul
invatarii;
- avand in vedere ca dosarele de solicitare in vederea validarii si inregistrarii, respectiv
inscrierea unui program universitar de studii de licenta sau master in RNCIS este variabil, este
recomandat ca intr-un dosar sa fie cuprinse toate solicitarile (al doilea si urmatoarele programe
de master din acelasi domeniu se plateste la 25%).
11. Domnul Rector informeaza CA despre:
a) existenta a 7 proiecte depuse pe Programul Operational Regional 2014-2020 (initial au
fost 5, dar proiectul Complex Electrotehnica /Automatica a fost impartit in 3 proiecte). In urma
corespondentei purtata de Ucv cu ADR S-V Oltenia, UCv a fost informata ca vor fi evaluate
cererile de finantare pana la atingerea procentului de 150% alocare. Deoarece la acest
moment suma nu este suficienta pentru finantarea celor 7 proiecte depuse (150% din suma
alocata reprezinta aproximativ 12 milioane euro iar cle 7 proiecte insumeaza aproximativ 35
milioane euro), UCV a decis ca proiectul de reabilitare C9 (care este ultimul din lista) sa fie
cuprins in lista de investitii a Ucv pentru anul 2019 din VP si MEN. Reabilitarea C9 este o
prioritate avand in vedere ca la parter va functiona „Policlinica Studenteasca”, obiectiv asumat
de UCv a fi dat in functiune, in urma controalelor efectuate de DSP, si aceasta este conditie de
obtinere a „Autorizatiei de functionare;
b) proiecte ROSE: 7 in derulare si 5 competitive pentru anul 2019. Total 12 proiecte;
c) pentru acest an sumele alocate sunt: aproximativ 29 milioane lei proiecte in derulare si
aproximativ 42 milioane lei pentru proiecte nou evaluate;
d) solicita pregatirea de noi proiecte pe axa „Stagii de Practica” axa care urmeaza a se
vaschide;
e) solicitarea Comisiei pentru activitati economico-financiare, tehnice şi administrative a
Senatului UCv, privind „Situatia imprumuturilor acordate pentru proiecte din fondul
centralizat al UCv.
Situatia sintetica prezentata este:
- creante din împrumuturi FC la data de 29.02.2016
13.650.169 lei
- creante din împrumuturi FC din perioada 2008- 29.02.2016 la data de 31.12.2018
5.605.702 lei
- creante din împrumuturi FC din perioada 01.03.2016-31.12.2018, la data de 31.12.2018:
361.475 lei
12. Domnul Rector informeaza CA ca in data de 29.03.2019 va veni la UCv o delegatie de la
ANC codusa de domnul T.G. Dobrescu, presedintele ANC, pentru o prezentare in CA a
calificarilor din invatamantu superior si procedurile de validare, inregistrare, respectiv inscrierea
programelor universitare de studii de licenta sau master in RNCIS.

