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HOTĂRÂREA 
 nr. 7 din 13.03.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.03.2019, 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 Proiectul privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al 
Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind componența comisiilor de 

admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, şi la ciclul de studii universitare de master 
(sesiunile iulie şi septembrie 2019), respectiv comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind componenţa comisiilor 

pentru examenele de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2019, respectiv comisiile pentru 
soluţionarea contestaţiilor. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

componența comisiilor de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, şi la ciclul de studii 
universitare de master, sesiunile iulie şi septembrie 2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului 
universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă şi disertaţie, sesiunile iulie şi septembrie 2019. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

componenţa comisiilor pentru examenul de absolvire a programului postuniversitar de formare și 
dezvoltare continuă Instruire interactivă prin e-learning, sesiunile mai şi septembrie 2019. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind componența 

comisiilor de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, şi la ciclul de studii universitare 
de master, sesiunile iulie şi septembrie 2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind componenţa 
comisiilor pentru examenele de licenţă şi disertaţie, sesiunile iulie şi septembrie 2019. Propunerile 
vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 9. Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie „servicii de acordare de credit” - linie de 
credit (linie de finanţare) de la instituţiile bancare în valoare de 10.000.000 lei,  pentru o perioadă 
de 4 ani. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

scoaterea la concurs a posturilor didactice perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului 
universitar 2018-2019. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind acordarea un împrumut, în 

vederea organizării „Sesiunii ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Ştiinţe Sociale”, ediţia a III-a, ce 
se va desfăşură în perioada 13-15.03.2019 şi va fi finanţată din fonduri extracurriculare. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind cazarea la Cabana 

Universităţii din Craiova de la Rânca, în perioada 25-31 iulie 2019, în limita locurilor disponibile, 
a 15 studenţi participanți la „Şcoala şi tabăra de vară a Facultăţii de Ştiinţe Sociale: identitate 
culturală şi multiculturalism”, ce va fi finanţată din fonduri extracurriculare.  

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

acordarea unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii, necesar pentru buna 
implementare a activităţilor extracurriculare referitoare la: 

 Concursul interjudeţean „Cea mai bună idee de afaceri”, faza finală din 17 mai 2019; 
 Şcoala de vară „CR-Activ”, perioada 24 - 30 iunie 2019. 

 
Art. 14. Se aprobă directorii proiectelor pentru competiția FDI- 2019. 

Art. 15. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie 
superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru 
doctoranzi şi cercetători postdoctorat și implemetarea de programe de formare antreprenorială 
inovative”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 

Art. 16. Se aprobă  tariful pentru închirierea holului central al universității de 300 lei/ora, 
pentru persoanele din afara universității. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2032/12.03.3019 privind 
închirierea holului central al universității pentru data de 19 mai 2019. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind  
acordarea unei bursă socială din veniturile proprii extrabugetare ale facultății pentru un  student de 
la program de studii Automatică și informatică aplicată, an I (2018-2019), învățământ cu 
frecvență, cu taxă, conform  art.10, alin. (6) din Regulamentul privind acordarea burselor și a 
altor forme de sprijin social pentru studenți. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1309/12.03.2019 privind restituirea 

taxei de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019, deoarece aceasta a mai fost achitată. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele Universităţii a 
unui număr de 5 studenţi, în perioada 14-16 mai 2019 care participă la Concursul naţional de 
traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină, Ediţia a III-a, 
Craiova, 15 mai 2019. 




