Informare sedinta Senatului UCv din data de 04.04.2019
Joi, 04.04.2019, incepand cu orele 12.00 s-a desfasurat sedinta Senatului UCv. In continuare va
prezint aspectele discutate:
1. Dl. Presedinte al Senatului UCv supune spre aprobare validarea rezultatelor alegerilor pentru
locurile vacante de membru în Senatul UCv ale reprezentantilor studentilor de la Facultatea de de
Economie si Administrarea Afacerilor: Petcu Cosmin Andrei, Budica Claudiu Mihai, Miu Ionut
Alin. Se aproba in unanimitate.
2. Dl. Rector al UCv prezinta Raportul Rectorului privind starea UCv in anul 2018. Raportul poate
fi consultat pe site-ul UCv,
https://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/raport_rector_2018.pdf
Raportul are avizul comisiilor. Se aproba in unanimitate.
3. Dl. Rector al UCv prezinta Proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
UCv. Dl. Rector mentioneaza ca s-a realizat un proiect de buget pentru anul 2019 realist, care sa
poata fi realizat. Proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 are avizul
comisiilor. Se aproba in unanimitate.
Dl. Rector intervine si spune ca in data de 03.04.2019 s-a semnat contractul institutional. Dl. Rector
face o comparatie intre proiectul de buget si contractul institutional.
4. Se aproba un tarif de 300 lei/ora pentru închirierea holului din Cladirea centrala a UCv de catre
persoane din afara universitatii. Cadrele didactice si studentii universitatii beneficiaza de
gratuitate, daca depun o cerere pentru programare și aprobare la CA al UCv.
5. Se aproba componenta comisii de finalizare a studiilor 2019, respectiv comisiile pentru
solutionarea contestatiilor, comisii aprobate in consiliile facultatilor.
6. Se aproba solicitarea SCDA Caracal privind lista de preturi pentru diferite lucrari agricole si
servicii (arat, discuit, semanat s.a.), pentru anul 2019.
7. Se aproba solicitarea SCD pentru Pomicultură Valcea privind lista de preturi pentru materialul
saditor pomicol (mar, prun, cais, piersic, alun, castan, nuc), pentru anul 2019.
8. Se aproba solicitarea Stațiunii Didactice Banu Maracine privind lista de preturi pentru bauturi
alcoolice, pentru anul 2019.
9. Se aproba infiintarea unei comisii de analiza si componenta acesteia ca urmare a solicitarilor
Ministerului Educației Nationale cu nr. 15181/22.02.2019 și cu nr. 15258/22.02.2019.
Componenta comisiei de analiza:
Președinte: Prof. univ. dr. R. Constantinescu
Membri:
Prof. univ. dr. ing. N. Dumitru
Prof.univ.dr. D. Selișteanu
Reprezentant sindical: Conf. univ. dr. ing. N. Boteanu

10. Se aproba solicitarea FEAA privind componenta comisiilor pentu examenul de absolvire a
programului postuniversitar de formare si dezvoltare continuă Instruire inteactivă prin e-learning,
sesiunile mai si septembrie 2019:
Presedinte: Conf. univ. dr. ing. Sorin Popa
Membri:
Prof. univ. dr. Georgeta Soava
Conf. univ.dr. Anca Mehedințu
Secretar:
Lect. univ. dr. Mirela Sichigea
11. Se aproba solicitarea Facultății de Litere privind tariful propus de 300 lei/cursant, 20 ore/curs
pentru pregatirea candidatilor in vederea susținerii examenului de titularizare în cadrul Centrului
de Limbi Moderne Interligua, pentru Cursul de pregătie in vederea sustinerii examenului de
titularizare (limbile engleza, franceza etc.).
12. Se aproba calendarul propriu al alegerilor pentru structurile si funcțiile de conducere, stabilit
in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 si cu art. 19 al Metodologiei – cadru aprobata prin
O.M. nr. 3751/2015:
08.07.2019 Desfasurarea rerendumului prevazut de Legea nr.1/2011, privind modalitatea de
desemnare a rectorului
15.07.2019 In caz de invalidare, pentru lipsa de cvorum, a referendumului din 08.07.2019 se
organizeaza un nou referendum
09-13.09.2019 Depunerea candidaturilor pentru directorii de departament carora le expira
mandatul
16-20.09. 2019 Alegerea directorilor de departament si a consiliilor departamentelor
09-16.12.2019 Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultatilor
13-17.01.2020 Alegerea Consiliilor facultatilor
20-22.01.2020 Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar
27-31.01.2020 Alegerea Senatului universitar
03-05.02.2020 Depunerea candidaturilor pentru functia de presedinte al Senatului universitar
06-12.02.2020 Alegerea presedintelui Senatului universitar (conform metodologiei va fi convocat
Senatul nou ales)
13-17.02.2020 Depunerea candidaturilor pentru functia de rector
18-28.02.2020 Alegerea rectorului (se vor stabili date precise, in interiorul intervalului de Senatul
nou ales)
09.03-30.04.2020 Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor
13. Se aproba solicitarea Facultatii de Mecanica privind taxele pentru Congresul „Science and
Management of Automotive and Transportation Engineering” – SMAT 2019, respectiv
„International Conference of Mechanical Engineering” organizate de facultate in perioada 23-25
octombrie 2019:
Taxa de participare 125 euro pentru fiecare autor principal la prima lucrare sau 75 euro
pentru a doua lucrare a aceluiasi autor (ca autor principal);
Taxa pentru cei ce doresc sa asiste la lucrările conferintei: 60 euro.
14. Diverse
- se aproba rapoarte cu privire la acreditarea unor programe de licenta si master;

- se aproba modificarea Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi
de cercetare în Universitatea din Craiova. Se inlocuieste "copii legalizate" cu "copii conform cu
originalul";
- se aproba solicitarea Facultatii de Horticultura cu privire la taxe participare simpozion;
- se aproba solicitarea Facultatii de Drept cu privire la modificarea unui plan de invatamant la
un program de masterat incepand cu anul universitar 2019-2020;
- se aproba solicitarea Transgaz SA cu privire la reconsiderea traseului (modificarea acestuia)
unei conducte de gaze naturale care strabatea un teren al UCv (pe care este plantata vita de vie);
- se aproba un acord intre UCv si Taras Shevchenko National University din Kiev;
- se aproba solicitarea DGA cu privire la tarifele de cazare in caminul nr. 2 al UCv;
- se aproba Comisia pentru alegerea reprezentantilor studentilor de la Facultatea de Stiinte
Sociale in Consiliul profesoral;
- se aproba solicitarea Facultatii de Stiinte cu privire la modificarea datei de organizare a
examenului de finalizare a unui curs postuniversitar;
- se aproba afilierea la scoli doctorale din cadrul UCv pentru conf. dr. A. Badica si conf. dr.
M.C. Otovescu.

