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HOTĂRÂREA 
 nr.10 din 10.04.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
10.04.2019, 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 încheierea unui Acord de parteneriat între Palatul Copiilor Craiova și 

Universitatea din Craiova în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Naţional de Teatru 
„Marin Sorescu”, ediţia a V-a, 2019. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea unei camere, în căminul 

nr.14, pentru intervalul 22-26 aprilie 2019, pentru un profesor invitat de la Universite de Fribourg, 
Elveţia, pentru o mobilitate de predare în cadrul programului de master Droits de l’homme. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind acordarea unei burse sociale 

din veniturile proprii extrabugetare ale facultății pentru un student de la program de studii 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini, an I (2018-2019), învățământ cu frecvență, buget, conform 
Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți. 

 
Art. 4. Se admite cererea doamnei lector univ. dr. DUBOVAN Lidia 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 o fracţiune de normă de 3 ore/zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2741/08.04.2019 privind restituirea 

taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2742/08.04.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea AIESEC Craiova privind promovarea în universitate a  
proiectul de recrutare de membri care se va desfăşura în perioada 10.04.2019-12.04.2019. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2748/08.04.2019 privind restituirea 
taxei de arhivare acte de studii, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1754/03.04.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu, deoarece studenta a fost exmatriculată începând cu data de 04.02.2019. 
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