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HOTĂRÂREA 
 nr. 19 din 10.07.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
10.07.2019, 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 solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind componenţa 
comisiei pentru examenul de licenţă, la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 
Facultatea Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, specializarea Kinetoterapie şi motricitate 
specială, sesiunea iulie 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2019-2020 pentru studii 

universitare de licență și master. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2019-2020 pentru studii 
universitare de doctorat, în forma propusă de Școlile Doctorale. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale, având în vedere faptul că în 

perioada 25-31 iulie 2019 se va desfăşura activitatea extracurriculară intitulată: Şcoala şi tabăra 
de vară a Facultăţii de Ştiinţe Sociale: identitate culturală şi multiculturalism, la cabana 
Universităţii de la Rânca: 

-  servicii de masă pentru 6 zile, pentru un număr de 15 studenţi; 
-  deplasarea cu autocarul universităţii în ziua de plecare (25 iulie) şi în ziua de întoarcere (31 

iulie). 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
lista nominală a cadrelor didactice care vor constitui comisia tehnică de întocmire şi verificare a 
subiectelor, de întocmire a baremului de corectură şi de rezolvare a contestaţiilor pentru 
concursul de admitere la studiile universitare de licenţă (sesiunile iulie şi septembrie 2019), 
domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programele de studii: Calculatoare, învăţământ 
cu frecvenţă, Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu frecvenţă. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 
privind: 
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- Comisia de evaluare a competenţelor lingvistice - limba engleză - pentru concursul de 
admitere, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programul de studii: 
Calculatoare (în limba engleză), licenţă; 

- Comisia de evaluare a competenţelor lingvistice - limba engleză - pentru concursul de 
admitere, domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programul de studii: Information 
Systems for e-Business, master. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
lista nominală a personalului didactic şi tehnico-administrativ care va participa la supravegherea 
candidaţilor ce vor susţine examen de admitere la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică în zilele de 22 iulie 2019 şi 16 septembrie 2019, în intervalul orar 9:00 - 12:00. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
modificarea componenţei subcomisiei examenului de admitere la ciclul II - studii universitare de 
master - domeniul Ingineria sistemelor.  

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
susţinerea interviului aferent concursului de admitere la studii universitare de master din data de 
18.07.2019 on-line, prin mijloace electronice, ca urmare a solicitărilor a trei absolvenţi. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 741/10.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor aferente salariilor din luna iunie, 
pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Economie și Administrarea 
Afacerilor și Horticultură”. Sumele vor fi rambursate pe măsura încasării acestora de la 
Autoritatea de Management. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
privind acordarea unui împrumut din fondul centralizat pentru cheltuieli în luna iulie 2019 
(salarii, utilități, etc.). Împrumutul va fi restituit în toamna anului 2019, după vânzarea de 
material săditor. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 742/10.07.2019 privind acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat pentru plata salariilor nete, impozitului şi a contribuţiilor 
aferente lunii iunie pentru proiectul  „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on 
the Labour Market in the Cross - Border Area”. Acesta se încheie la data de 04.08.2019, dată 
până la care trebuie realizate toate activitățile proiectului. Valoarea totală a împrumutului va fi 
inclusă în Cererea de rambursare nr. 3 şi va fi restituită Universităţii din Craiova cu ocazia 
încasării acesteia, aproximativ în luna decembrie 2019. 

Art. 13. Se aprobă  cererea cu numărul 4993/09.07.2019 prin care solicită scutirea de la 
plata chiriei pe perioada încetării activităţii. 

Art. 14. Se aprobă modificarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a 
programelor de studii universitare de doctorat și postdoctorat al Instituției Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV). Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă Metodologia de înscriere și admitere la studii universitare 
postdoctorale. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 16. Se aprobă calendarul privind admiterea  la studii postdoctorale din septembrie 
2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 17. Se aprobă cuantumul taxelor de studiu pentru cursuri postdoctorale în anul 
universitar 2019-2020: 

- Taxă înscriere concurs admitere – 1500 lei; 




