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HOTĂRÂREA 

 nr. 18  din 14.07.2014  

 

 

 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 

data de 14.07.2014, 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 cazarea a opt sculptori, în căminele de tranzit ale universităţii, în 

perioada 31 iulie–1 septembrie 2014, cu achitarea contravalorii utilităţilor. 

Art. 2. Se aprobă taxele pentru Programul de pregătire metodică şi psihopedagogică, în 

vederea obţinerii gradului didactic II. 

Art. 3. Se aprobă modificarea planului de învăţământ la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare şi Electronică, promoţia 2009, specializarea Calculatoare (în limba 

engleză). 

Art. 4. Se aprobă, ca plata taxei de 300 lei/student, pentru 87 de studenţi de la 

facultatea de Mecanică, în vederea susţineri examenului de licenţă la specializarea 

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, taxă ce a fost inclusă în taxa de şcolarizare, 

să fie virată, conform Convenţiei de colaborare 12816/29.05.2014, în contul instituţiei 

organizatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 Art. 5. Se aprobă înfiinţarea unei comisii de cercetare disciplinară la Staţiunea  

Didactică Banu Mărăcine, alcătuită din: 

- conf. univ. dr. Lucian Săuleanu; 

- ing. Bogdan Ghiţă; 

- jurist Laurenţiu Ciobanu. 

Art. 6. Se aprobă scutirea de la plata taxei de eliberare a certificatului de competenţă 

lingvistică a 18 cadre didactice  de la  Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, 

având în vedere că pentru facultatea mai sus amintită există documente care pot fi 

echivalate.  

Art. 7. Se aprobă revizuirea contractelor existente cu S.C. Work Team Association 

S.R.L., în sensul încheierii unui contract de asociere în participaţiune între 

Universitatea din Craiova şi S.C. Work Team Association S.R.L. 

Art. 8. Se aprobă pentru 16 studenţi şi două cadre didactice de la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, specializările Sociologie (Licenţă, anul II) şi Dezvoltare Comunitară şi 

Integrare Europeană (Master, anul I), care vor efectua practica de specialitate în 

municipiul Drobeta Turnu Severin, cazarea în căminul Centrului Universitar Drobeta 
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Turnu-Severin fără taxă şi totodată sprijinirea cheltuielilor legate de transport (tur şi 

retur). 

Art. 9. Se aprobă ca taxele încasate pentru eliberarea certificatelor de competenţă 

lingvistică, în vederea admiterii la doctorat, a studenţilor doctoranzi, eliberate de către 

Facultatea de Litere, să fie virate în contul Şcolii Doctorale. 

Art. 10. Se aprobă divizarea în cadrul Facultăţii de Litere a Departamentului de Limba 

română, literatură română, ştiinţe ale educaţiei, comunicare şi jurnalism în două 

departamente: un departament afectat limbii şi literaturii române, iar altul, ştiinţelor 

educaţiei, comunicării şi jurnalismului. Va fi înaintată spre aprobare Senatului 

Universităţii din Craiova. 

Art. 11. Se aprobă împutermicirea domnului prof. univ. dr. ing. Marin Soare, în 

vederea semnării copiilor documentelor aferente proiectului 

POSDRU/160/2.I/S/133020, din partea Universităţii din Craiova. 

Art. 12. Se aprobă componenţa comisiei examenului de admitere la Facultatea de 

Automatică, Calculatoare şi Electronică pentru ciclul II- studii universitare de master, 

sesiunea septembrie 2014, conform anexei, pentru a fi înaintată spre aprobare Senatului 

Universităţi din Craiova. 

Art. 13. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, astăzi, 

15.07.2014. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 

 


