
Hotărârea nr. 32  din  07.11.2018  1 
 

 
        
          
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 32 din 07.11.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
07.11.2018, 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 modificarea Art.22 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31 
din 31.10.2018, astfel: Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind încheierea unui 
protocol de colaborare între Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept și Direcția 
Generală Anticorupție având ca scop realizarea de stagii de practică de specialitate pentru 
studenți.  

Art. 2. Se aprobă susţinerea examenului de licenţă, pentru absolvenţii programului de 
studii universitare de licenţă Informatică economică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova pentru 
organizarea în „Aula Buia”, în data de 14 decembrie a.c., începând cu ora 15.00, a Festivalului 
- Concurs de Colinde şi Obiceiuri de Crăciun „Dor de Sărbători” ediţia a XI-a. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Fănel Iacobescu  privind 
renunţarea, din motive personale, la calitatea de titular în învăţământul universitar si aprobarea 
calităţii de cadru universitar asociat la Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România și Universitatea din Craiova  având ca obiect stabilirea 
obiectivelor şi a cadrului general de cooperare între Parteneri, privind echivalarea 
cursului/cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării din cadrul Programului de 
master Analiza și evaluarea financiară a organizaţiilor, al universităţii, cu cursurile de formare 
profesională organizate de ANEVAR pentru specializarea Evaluări de întreprinderi, de fond de 
comerţ şi alte active necorporale. 

Art. 6.  Se aprobă solicitarea Organizaţiei Studenţilor din Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică din cadrul Universităţii din Craiova privind desfăşurarea unei 
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acţiuni de informare în rândul studenţilor prin distribuirea de materiale promoţionale în holul 
central al Universităţii din Craiova, până în data de 9 noiembrie 2018. 
 

Art. 7. Se aprobă propunerea Prorectoratului pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine 
Academică privind componenţa comisiei de selecţie a participanţilor (studenţi) la mobilităţi în 
cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 2018-2019 și componența comisiei de contestații. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8843/06.11.2018 privind 
prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată de un an, pentru lectorul de la 
Centrul de Limba și Cultura Poloneză din cadrul Universității din Craiova. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind calendarul alegerilor şi 
membrii comisiei electorale pentru organizarea de alegeri în vederea ocupării unui loc vacant 
pentru un student reprezentant în Consiliul Facultăţii. Propunerile vor fi înaintate Senatului 
universitar. 

Art. 10. Se aprobă cererea domnului conf. univ. dr. Mihai Costescu 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 normă întreagă, conform Art.3 din 
Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

Art. 11. Se aprobă  solicitarea cu numărul de înregistrare 73/06.11.2018 privind cazarea 
în spatiile disponibile ale universităţii pentru perioada 3-9 decembrie 2018 a unui grup de 10 
masteranzi si 4 profesori de la Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), care vor 
efectua un stagiu de practică, în baza acordului bilateral semnat între cele doua instituţii. 

Art. 12.  Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 74/06.11.2018 privind 
amplasarea în holul de la intrarea în clădirea centrală a Universităţii din Craiova a expoziţiei de 
fotografie și artă digitală „Bănia și Marea Unire”, în perioada 13 noiembrie - 5 decembrie 2018. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind calendarul alegerilor pentru 
funcția de director al Departamentului Mecanică Aplicată și Construcții Civile. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Liceului Voltaire cu numărul de înregistrare 
8860/06.11.2018 privind organizarea în „Aula Buia”, în data de 21 noiembrie 2018, între orele 
12.00 - 13.30, a evenimentului artistic dedicat zilei liceului. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8846/06.11.2018 privind o 
proiecţie publicitară laser, pe imobilul universității situat în Craiova, Str. Calea București, nr. 
24, în perioada 13-17 noiembrie 2018, între orele 19-22. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8791/05.11.2018 privind 
echivalarea rezultatelor obținute în timpul mobilității Erasmus+. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind restituirea taxei de şcolarizare, 
pentru patru studenţi de la studii universitare de licență, specializarea Drept care au trecut de la 
taxă la buget începând cu data de 1 octombrie 2018. 

 
Art. 18. Nu se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 8905/07.11.2018. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8908/07.11.2018 privind 

susținerea examenului de licență în sesiunea  2019, pentru un absolvent al Facultății de 
Teologie Ortodoxă, promoția 2010. 
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Art. 20. Se aprobă introducerea unor preparate noi în meniurile de la Cantinele 
Studenţeşti şi Casa Universitarilor precum şi preţurile pentru aceste preparate. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 21. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 5147/21.10.2014 cu 12 

luni și modificarea chiriei astfel:   
- pentru 500 mp pe care sunt amplasate cortul mobil şi bucătăria mobilă 6 euro/mp/lună 

plus TVA; 
- pentru 566 mp restul de construcţie la preţul de 1 euro/mp/lună plus TVA. 

 
Art. 22. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 16/01.11.2013 cu 12 luni și 

modificarea chiriei astfel:   
- 208 mp cantina - preţul de 6 euro/mp/lună plus TVA; 
- 200 mp depozit ambalaje propunem preţul de 1 euro/mp/lună plus TVA. 

 
Art. 23. Se aprobă renunțarea la preaviz pentru  conf. univ. dr. NEŢOIU Constantin și 

încetarea contractului  de muncă, începând cu data de 8 noiembrie 2018. 
 
Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind redistribuirea orele 

prevăzute în norma de bază, la trei cadre didactice, în regim de „plata cu ora“, ca urmare a 
demisiei nr. 1978/31.10.2018 înaintată de către conf. univ. dr. NEŢOIU Constantin de la 
specializarea Silvicultură. 

 
Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8943/07.11.2018 privind 

acordarea unui concediu fără plată, pentru perioada 5 decembrie 2018-5 decembrie 2019, 
pentru un angajat de la Direcția de Investiții și Patrimoniu. 

 
Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind recuperarea 

activităţilor didactice, pentru luna octombrie 2018, la specializările Echipamente şi instalaţii de 
aviație, cursuri universitare de licenţă şi Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială, 
cursuri universitare de master, conform programului stabilit. 
 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Organizaţiei de studenţi AIESEC Craiova privind cazarea 
studenţilor voluntari internaţionali  (28 de persoane) care vor participa în perioada 11 ianuarie-
24 februarie 2019,  la proiectul „Discover” ce presupune activităţi de educaţie non-formală 
pentru elevii craioveni. 

 
Art. 28. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8640/01.11.2018 privind 

restituirea  primelor două tranșe din taxa de școlarizare, deoarece au fost achitate eronat. 
 

Art. 29. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8641/01.11.2018 privind 
restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 30. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5971/09.10.2018 privind 

restituirea  primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 31. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8882/06.11.2018 privind 
restituirea taxei de înmatriculare deoarece s-a depus  tardiv dosarul. 

 
Art. 32. Se aprobă modificarea tarifului de la 35 Euro/oră/persoană la tariful de 30 

Euro/oră/persoană pentru cursurile de formare SAP, facturate în perioada noiembrie-decembrie 
2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 




