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HOTĂRÂREA 
 nr. 16 din 12.06.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
12.06.2019, 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 componența Comisiei Centrale de Admitere a Universității din Craiova, 

pentru anul universitar 2019/2020. 
 
Art. 2. Se aprobă: 
 modificarea unor comisii de soluționare a contestațiilor pentru posturile scoase la concurs 

la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Agronomie și la Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
conform propunerilor facultăților. 

  modificarea comisiei de concurs  pentru postul de Conferențiar, poziția 14, scos la concurs 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform propunerii facultății. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă cuantumul taxelor pentru anul universitar 2019-2020. Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind deplasarea cu autocarul 
universităţii a studenților din anul al III-lea, specializarea Horticultura şi Peisagistică, pentru o 
vizită de studiu la Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni 
după cum urmează: 
 Craiova - Piteşti - Mărăcineni - Râmnicu Vâlcea - Craiova, pe data de 08.07.2019 cu 

plecare din fața Facultăţii de Agronomie, ora 830. 
 Craiova - Râmnicu Vâlcea - Craiova, pe data de 12.07.2019. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind susţinerea examenului de 

disertaţie, în sesiunea iunie 2019, pentru doi absolvenţi ai promoţiei 2018, unul de la specializarea 
Expertizare viti-vinicolă (IF) și celălalt de la specializarea Management şi consultanţă în 
horticultura şi dezvoltare rurală (IF). 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de  Agronomie privind susţinerea examenului de 
diplomă  în sesiunea iulie 2019 pentru un absolvent al promoţiei 2018, de la specializarea 
Măsurători Terestre și Cadastru. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de  Agronomie privind susţinerea examenului de 
disertație  în sesiunea iunie 2019 pentru un absolvent al promoţiei 2018, de la specializarea 
Protecția Mediului în Agricultură. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova care 
intenţionează să facă o campanie de promovare a Universităţii din Craiova în Republica Moldova, 
în perioada 24 iunie - 7 iulie 2019, privind asigurarea unei mese/ zi pentru 20 de voluntari timp de 
6 zile. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Arte privind punerea la 
dispoziţie a unui autovehicul pentru marfă (3,5 tone), pentru transportul decorului necesar 
spectacolului Livada cu vișini de A.P. Cehov, din 3 iulie a.c.,  la Festivalul Internaţional de Teatru 
Turda. 

Art. 10. Se aprobă, în urma vacantării  unui loc pentru studenţi în  Senatul universitar și 3 
locuri pentru studenți în Consiliul Facultății de Horticultură, propunerea Asociaţiei Studenţilor din 
facultatea de Horticultură privind calendarul de desfăşurare a alegerilor și comisia de alegeri. 
Propunerea va fi trimisă Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă, în urma vacantării  a două locuri pentru studenţi în  Senatul universitar și 
3 locuri pentru studenți în Consiliul Facultății de Litere, propunerea Asociaţiei Studenţilor din 
Facultatea de Litere din Craiova, privind calendarul de desfăşurare a alegerilor și comisia de 
alegeri. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la “Black Sea 
Universities NetWork”, pentru anul 2019, în cuantum de 500 USD. 

Art. 13. Se aprobă, având în vedere demisiile din cadrul proiectului „Stagii de practică 
pentru studenții Facultăților de Educație Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”, membrii 
comisiei de selecție și de contestații precum și calendarul concursului. 

Art. 14. Se aprobă, pentru buna implementare a proiectului ROSE „Retenţia studenţilor 
filologi cu risc de abandon: soluţii integrate”, acordarea un împrumut din venituri proprii, fond 
centralizat, pentru plata unor cheltuieli. Rambursarea sumelor împrumutate se va face după 
încasarea de la Ministerul Educaţiei Naţionale, a tranşei de finanţare nr. 4 din proiect (aceasta fiind 
şi ultima solicitare de transfer pentru finanţare). 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Direcției Resurse Umane Salarizare privind acordarea un 
împrumut  din fondul centralizat al universităţii pentru a achiziţiona vouchere de vacanță pentru 
toţi angajaţii care au dreptul, având în vedere că prin Contractul Instituţional aferent anului 2019 a 
fost alocată o sumă pentru 1650 de angajaţi iar numărul celor care au dreptul la această dată este 
de 1662. 

Art. 16. Se anulează art. 29 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din 
29.05.2019 și se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3228/03.05.3019, 3229/03.05.3019, 
3230/03.05.3019, 3231/03.05.3019, 3296/06.05.3019, 3297/06.05.3019, 3298/06.05.3019 și 
3441/10.05.2019, ca urmare a adresei Ministerului Educației Naționale cu numărul de înregistrare 
173/E/DGIU/Rev/10.06.2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 17. Se aprobă tarifele pentru servicii de cazare și masă la cabana Rânca, pentru diverse 
acțiuni. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 18. Se aprobă  solicitarea Direcției Patrimoniu și Investiții privind lista căminelor unde 
se vor face cazări pe perioada vacanței de vară  și tarifele de cazare, ţinând cont de faptul că în 
această perioadă activitatea căminelor nu este subvenţionată. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
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Art. 19. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
privind acordarea unui împrumut din fondul centralizat care să acopere anumite cheltuieli pe luna 
iunie 2019 (salarii, utilități, prestări servicii, materiale). Împrumutul va fi restituit în toamna anului 
2019, după vânzarea de material săditor și a masei verde de porumb. 

Art. 20. Se aprobă evacuarea din Căminul studențesc nr. 2, pe durata anului universitar 
2018-2019, începând cu data de 12 iunie a.c. a studenților menționați în referatul nr. 
912/11.06.2019. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 216/DTS/06.06.2019 privind 
restituirea parțială a taxei de studiu, deoarece studentul a trecut de la taxă la buget începând cu 
semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind premierea a trei 
studenți câştigători ai premiului I, al II-lea și al III-lea  la Concursul Naţional „Recunoştinţă 
făuritorilor Marii Uniri”, concurs adresat studenţilor din învăţământul superior românesc, 
domeniul Arte Vizuale, în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense 
cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
înscrierea a patru absolvenţi ai facultăţii,  care nu au susţinut licenţa în anul absolvirii, la examenul 
de finalizare a studiilor în sesiunile iulie/septembrie 2019. 

Art. 24. Se aprobă propunerea Facultății de Drept privind acordarea titlului academic 
DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității din Craiova domnului prof.univ.dr. VALERIU 
STOICA, cadru didactic şi conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
din Bucureşti. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 
finanţarea de către Universitatea din Craiova, din fondurile facultăţii, a contribuţiilor şi taxelor 
aferente salariilor lunii mai 2019 ale membrilor echipei de cercetare a proiectului „Servitisation 
Computer". Plata lunară a manoperei se va efectua de către CAS în termen de 30 de zile lucrătoare 
de la emiterea facturii. 

Art. 26. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 550/10.06.2019 și  
564/10.06.2019 a doi absolvenți ai Facultății de Mecanică care nu au susținut examenul de 
diplomă în anul absolvirii, să se înscrie la examenul de diplomă în sesiunea iulie 2019. 

Art. 27. Se stabilesc două secții de votare destinate cadrelor didactice și de cercetare și 
studenților alegători. Birourile electorale ale secțiilor de votare  vor fi constituite din 9 membri: 7 
cadre didactice și 2 studenți. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 28. Se stabilește componența nominală a biroului electoral al universității, conform 
Art.12, alin. (2) din Metodologia de alegere a rectorului Universității din Craiova: 

1) Conf. univ. dr. ing. Dan-Viorel Mancaş – Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

2) Conf. univ. dr. Adrian Barbu Ilie – Facultatea de Drept 
3) Prof. univ. dr. Adriana Burlea Schiopoiu – Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 
4) Conf. univ. dr. Claudiu Popîrlan – Facultatea de Științe 
5) Conf. univ. dr. ing. Daniel - Cristian Cismaru – Facultatea de Inginerie Electrică 
6) Student  Cristina Uţă – Facultatea de Litere 
7) Student  Adelina Munteanu – Facultatea de Horticultură 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 




