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HOTĂRÂREA 
 nr. 10 din 04.04.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
04.04.2018, 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 Facultății de Științe Sociale  privind acordarea titlului de 

Doctor Honoris Causa domnului Academician Ioan-Aurel POP, reputat istoric şi specialist în 
domeniul istoriei medievale româneşti. Evenimentul va avea loc în perioada 12-14 noiembrie 
2018, cu prilejul Conferinţei Naţionale: „Unirea românilor: deziderat şi finalitate”, sub egida 
manifestărilor România Centenar. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de analiză şi echivalare pentru dobândirea de 
competenţe profesionale de Asistent social, pentru o absolventă a Facultății de Teologie, 
specializarea Teologie ortodoxă socială. 

Art. 3. Se aprobă  o taxă de echivalare a studiilor în valoare de 100 lei, având în vedere 
prevederile Ordinului MECTS nr. 6521/19.12.2012, privind echivalarea competenţelor 
profesionale şi transversale dobândite în cadrul calificărilor academice de Teologie socială şi 
Teologie asistenţă socială, de către absolvenţi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2167/04.04.2018 privind 
acordarea un împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor 
pentru lunile martie și aprilie 2018 la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului ROSE  „Implementarea unei strategii specifice de retenţie a 
studenţilor din domeniul ştiinţelor exacte”. Împrumutul va fi restituit după încasarea sumelor 
solicitate prin raportul de progres ce va conţine salariile aferente lunilor martie şi aprilie 2018. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic 
privind cazarea unui număr de 45 de studenţi, în căminele Universităţii din Craiova, pentru 2 
(două) nopţi, în perioada 11-12 mai 2018, când participă la activitatea extracurriculară  “Mie îmi 
pasă de...educaţia mea”. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 198/02.04.2018 privind acordarea 
unei burse sociale din venituri proprii ale Facultății de Educație Fizică și Sport, conform Art.10, 
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