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HOTĂRÂREA 
 nr. 28 din 03.10.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
03.10.2018, 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 admite cererea domnului  prof. univ. dr. Avram Veronel  privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare.  

 
Art. 2. Se admite cererea domnului  prof. univ. dr. Bratu Ştefan privind continuarea 

activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare.  

 
Art. 3. Se admite cererea domnului conf. univ. dr. Zaharia Ioana privind continuarea 

activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare.  

 
Art. 4. Se admite cererea domnului  conf. univ. dr. Zaharia Constantin privind continuarea 

activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare.  

 
Art. 5. Se admite cererea domnului  prof.univ.dr. ing. Roșca M. Vâlcu privind continuarea 

activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare.  
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Art. 6. Se respinge cererea domnului prof. univ. dr. ing. Lungu Romulus, privind  
redobândirea calității de titular, pentru  anul universitar 2018-2019, conform Art. 9 din 
Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Dragomir Marian, privind  redobândirea 

calității de titular, pentru  anul universitar 2018-2019, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 8. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Petre Emil, privind  redobândirea 

calității de titular, pentru  anul universitar 2018-2019, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se admite cererea domnul prof. univ. dr. Olaru Victor, privind  redobândirea 

calității de titular, pentru  anul universitar 2018-2019, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 10. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Iacobescu Fănel, privind  redobândirea 

calității de titular, pentru  anul universitar 2018-2019, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 11. Se aprobă promovări pe trepte şi grade superioare, pentru opt angajați ai 
universității. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7391/01.10.2018 privind acordarea 
unui concediu, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic titular  la Facultatea de Horticultură, 
conform Art.304 alin. (10) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1177/25.09.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular  la Facultatea de Științe Sociale, conform Art.54 din Legea nr.53/2003. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7396/01.10.2018 privind 
organizarea, în holul universității, a unei expoziții de fotografii făcute de studenţii care au 
beneficiat de burse Erasmus în Spania, pentru a sărbători 25 de ani de predare a limbii spaniole la 
Universitatea din Craiova. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7263/27.09.2018 privind restituirea 

sumei de 20 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7264/27.09.2018 privind restituirea 
sumei de 20 lei, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 718/27.09.2018 privind 
promovarea programului Work and Travel în perioada 01 octombrie 2018 - 15 aprilie 2019, prin 
amplasarea unui stand de informare în clădirea centrală a universităţii şi prin distribuirea de flyere 
şi afişe în universitate și în campusuri, numai în locurile special amenajate. 
 

Art. 18. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7225/26.09.2018, deoarece nu 
există prevedere legală. 




