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HOTĂRÂREA 
 nr. 13 din 15.05.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
15.05.2019, 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 Litere, Departamentul de Arte privind scoaterea 
la concurs a unui post de îngrijitor. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind susținerea examenului 
de disertaţie în sesiunea septembrie 2019 pentru doi absolvenţi (unul din promoția 2014 și celălalt 
din promoția 2013), domeniul Inginerie electrică, programul de studii Sisteme electromecanice 
complexe, ciclul de studii universitare de master. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind susţinerea examenului de 

diplomă în sesiunea iulie 2019 şi a examenului de disertaţie în sesiunea din iunie 2019, pentru doi 
absolvenți, unul  de la studii universitare de licență, specializarea Agricultură, I.D., promoţia 2012 
și celălalt de la studii universitare de master, specializarea Protecția mediului în agricultură, zi, 
promoția 2018. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3476/13.05.2019 privind 

organizarea  unor workshopuri în incinta Universităţii din Craiova, într-una din sălile Facultății de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, în perioadele 18 - 19 mai și 25 -26 mai 2019, între orele 
10-14. 

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

recompensarea studenţilor care au obținut premii la Simpozionul Naţional Studenţesc - Student, 
Ştiinţa, Societate, din 9-11 mai 2019, Ediţia a XVII-a, organizat de Universitatea din Petroşani, 
Facultatea de Ştiinţe, în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense 
cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 6. Se aprobă PROTOCOLUL între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 

Universitatea din Craiova în vederea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a 
studiilor, pentru promoţia 2019, la specializarea/programul de studii Construcţii civile, industriale 
şi agricole - autorizată să funcţioneze provizoriu prin H. G. nr. 493/2013, din cadrul Facultății de 
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Mecanică, Universitatea din Craiova, sesiunile iulie şi septembrie 2019, respectiv februarie 2020. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea din Craiova și 

Muzeul Olteniei, având ca obiect: organizarea de evenimente; desfășurarea unor activități 
didactice de practică și de cercetare cu studenții; cooperarea  în vederea depunerii de propuneri de 
proiecte.  
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind recompensarea studenţilor 
care au obținut premii la Concursul Naţional Profesional - Ştiinţific și Sportiv „Agronomiada”, 
ediţia a XXXI-a, în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor 
didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3516/14.05.2019 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor lunare,  pentru  martie și aprilie 
2019, aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului „Am ales FIE - rămân” 
(FIE-R)”. Valoarea totală a împrumutului va fi restituită către Universitatea din Craiova cu ocazia 
încasării tranşei de finanţare nr. 4 din proiect. 

Art. 10. Se admite cererea domnului  prof. univ. dr. ing. Iancu Eugen Petrișor privind 
continuarea activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, 
respectiv 30.09.2019, cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu 
fracţiune de normă de 8 ore pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de 
continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare.  

 
Art. 11. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. ing. Petre Emil, privind  menținerea 

calității de titular, pentru  anul universitar 2019-2020, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 12. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. ing. Popescu Dan, privind  menținerea 
calității de titular, pentru  anul universitar 2019-2020, conform Art. 9 din Metodologia de 
aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
  

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind organizarea unei expoziţii 
(sesiune de postere) a studenţilor facultăţii, implicaţi în cadrul activităţii extracurriculare cu titlul 
„Pe urmele lui Dimitrie Guşti. Schimbări individuale şi colective în satul românesc. Expoziţia se 
doreşte a fi amplasată în faţa Aulei „Mihai I al României”. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
taxe aferente programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
Securitatea sistemelor informatice, taxă şcolarizare - 1500 lei,  tarif net plata cu ora 100 lei/ora,  
precum şi comisia de finalizare studii. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență/master, în sesiunile iulie/septembrie 
2019, a unor absolvenţii  de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani şi de studii 
universitare de master cu durata de 2 ani care au absolvit specializări ce funcţionează şi sunt 
acreditate şi în prezent. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Limbi Moderne 
Aplicate privind servicii de cazare și masă pentru un număr de 13 studenţi străini bursieri ai 
Ministerului Educației Naționale, în Căminul nr. 14, pe o perioada de 21 de zile.  




