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HOTĂRÂREA 
 nr. 33 din 14.11.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
14.11.2018, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 
213 alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  

Art. 1. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9148/14.11.2018 privind 
prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, cu 12 luni pentru un angajat pe un 
post de bibliotecar la Biblioteca Universității din Craiova. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9007/08.11.2018 privind 

prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, cu 12 luni pentru un angajat  pe un 
post de referent la la Teleuniversitatea TV. 

 
Art. 3. Se  aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de 

înregistrare 9149/14.11.2018 privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 
 12 posturi de îngrijitor pentru spaţiile universităţii (cămine şi spaţii de învăţământ); 
 2 posturi de ajutor de bucătar; 
 2 posturi de ospătar. 

 
Art. 4. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Dan Popescu de menţinere a calităţii 

de titular în învăţământul superior, în cadrul Departamentului de Automatică şi Electronică, pe 
baza avizului Consiliului Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din data de 7 
noiembrie 2018, conform Metodologiei de aprobare a solicitării de continuare a activităţii 
didactice. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9063/12.11.2018 privind 
susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master  Teologie biblică și 
Asistență socială, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2010, în anul universitar 
2018/2019. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9064/12.11.2018 privind 
susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master  Comunicarea 
socială a bisericii, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2014, în anul universitar 
2018/2019. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9065/12.11.2018 privind 
susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master  Misiune și 
pastorație, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2012, în anul universitar 
2018/2019. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9066/12.11.2018 privind 
susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master  Misiune și 
pastorație, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2015, în anul universitar 
2018/2019. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9107/13.11.2018 privind 
susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master  Doctrină și 
cultură, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2009, în anul universitar 2018/2019. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9108/13.11.2018 privind 
susținerea examenului de diplomă, pentru un absolvent al Facultății de Inginerie Electrică, 
specializarea Termoenergetică, promoția 2009, în sesiunea februarie 2019. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9144/14.11.2018 privind 
susținerea examenului de licență, pentru un absolvent al Facultății de  Electromecanică, 
specializarea Electromecanică, promoția 2000, în sesiunea februarie 2019, la Facultatea de 
Inginerie Electrică. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9145/14.11.2018 privind 
susținerea examenului de licență, pentru un absolvent al Facultății de  Electromecanică, 
specializarea Tracțiuni Electrice, promoția 2001, în sesiunea februarie 2019, la Facultatea de 
Inginerie Electrică. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind calendarul alegerilor şi membrii 
comisiei electorale pentru organizarea de alegeri în vederea ocupării a trei locuri vacante pentru 
studenți reprezentanți în Consiliul Facultăţii. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 14. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8886/06.11.2018 privind 
plata a jumătate din taxa de școlarizare, deoarece studentul nu poate beneficia de prelungirea de 
școlaritate fiind exmatriculat, iar la înmatriculare se achită integral taxa de școlarizare. 

Art. 15. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 9001/08.11.2018 privind 
restituirea parțială a taxei de școlarizare, deoarece studentul a trecut de la taxă la buget, 
începând cu 15.10.2018. 

Art. 16. Se aprobă acordarea a 39 de burse de performanţă, începând cu semestrul I, 
anul universitar 2018/2019, deoarece îndeplinesc atât criteriul privind rezultate profesionale de 
excepţie, cât şi criteriile cu privire la activităţi de cercetare ştiinţifică, culturală, sportivă sau 
organizatorică, conform art. 8, alin. 3 din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor 
forme de sprijin social pentru studenţi. De asemenea, se aprobă acordarea unei bursei 
speciale pentru activităţi sportive şi acordarea unei burse speciale pentru activităţi 
culturale, ambele dosare îndeplinind criteriile prevăzute în Anexa 3 din Regulamentul privind 
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţi. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9152/14.11.2018 privind 
susținerea lucrării de disertație, pentru un absolvent al Facultății de Drept,studii universitare de 
master,  specializarea Dreptul afacerilor/Business Law (în limba engleză), în sesiunea februarie 
2019. 




