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HOTĂRÂREA 
 nr. 1 din 16.01.2019 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

16.01.2019, 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 propunerile facultăților privind oferta de școlarizare pentru anul 
universitar 2019/2020, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare la INCESA, pe 

perioadă determinată, în domeniul Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Transporturi. 
 

Art. 3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare la INCESA, pe 
perioadă determinată, în domeniul Ştiinţe Umaniste şi Teologie. 

 
Art. 4. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare la INCESA, pe 

perioadă determinată, în domeniul Mecatronică și Robotică. 
 

Art. 5. Se aprobă acordarea unui împrumut din fondul Facultății de Automatică, 
Calculatoare și Electronică pentru proiectul „Servitisation Computer” pentru finanțarea 
contribuţiilor şi taxelor aferente salariilor lunare ale membrilor echipei de cercetare, urmând ca 
aceste sume să fie recuperate la încasarea de către universitate a contravalorii fiecărei facturi 
lunare, având în vedere faptul că plata lunară a manoperei se va efectua în termen de 60 de zile. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea „Uniunii Arhitecţilor din Romania – filiala euroregională Sud 
- Vest OLTENIA“ privind sprijinirea manifestărilor din perioada 11-13 aprilie 2019, organizate 
pentru omagierea personalității arhitectului Iancu Atanasescu, unul din cei trei arhitecţi care au 
proiectat clădirea Universității din Craiova. 

Art. 7. Se aprobă Metodologia privind plata activităţilor de practică pedagogică cuprinse 
în Planul de învăţământ al Programului de pregătire psihopedagogică în vederea certificării 
pentru profesia didactică (Nivelul I şi Nivelul II). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 216/16.01.2019 privind plata taxei 
anuale de membru pentru Universitatea din Craiova la asociaţia Education in Inland Navigation - 
EDINNA, aferentă anului 2019, in cuantum de 300 euro. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 134/11.01.2019 privind retragerea 
de la studii a unui student în anul pregătitor deoarece nu a primit permis de ședere pe teritoriul 
României.  

Art. 10. Se aprobă numirea managerilor de proiect, respectiv a coordonatorilor de proiect, 
din partea Universității din Craiova, pentru proiectele:  
 Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie,  
 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe și Inginerie,  
 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor și 

Horticultură,  
 Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie, 
 Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm – Universitatea din 
Craiova este partener în proiect,  

 Universitatea Antreprenorială - sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piaţa 
muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat și 
implemetarea de programe de formare antreprenorială inovative, 

 Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-
Border Area, 

 Centru de resurse şi asistenţă în învăţare şi formare (CRAIF). 

Art. 11. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru  proiectul Combined Efforts in Support to Disadvantaged People 
on the Labour Market in the Cross-Border Area, precum și a membrilor comisiei de selecție și ai 
comisiei de contestații. 

Art. 12. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul Centru de resurse şi asistenţă în învăţare şi formare 
(CRAIF) precum și  membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații. 

Art. 13. Se aprobă proiectul instituțional Sincronizarea automată a datelor privind 
şcolaritatea studenţilor din Universitatea din Craiova cu sistemul integrat al Registrului Matricol 
Unic și finanțarea acestuia de către universitate din centrul de cost pentru proiecte ale Consiliului 
de Administrație. 

Art. 14.  Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs pentru postul de Expert 
financiar sprijin start-up, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații 
pentru proiectul ”Antreprenoriat pentru o viaţă activă”. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 113/10.01.2019 privind  restituirea 
taxei de școlarizare pentru un student în anul pregătitor deoarece nu a primit permis de ședere pe 
teritoriul României.  

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 58/09.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  174/15.01.2019  privind restituirea 
taxei de arhivare acte de studiu, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  189/15.01.2019  privind restituirea 
taxei pentru susținerea examenului de diplomă, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  15/15.01.2019  privind 
promovarea în universitate, în  data de 17.01.2019 a  programul “Global Volunteer”, ediţia 
“Summer of a lifetime”, destinat tinerilor din Craiova  ce are ca scop trimiterea lor în proiecte de 
voluntariat în peste 126 de țări. 
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Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  240/16.01.2019  privind finanțarea 
deplasării a două echipe de studenţi și a profesorului coordonator, în perioada 26 februarie -1 
Martie 2019, la Nürnberg, Germania, în scopul participării la concursul European Renesas MCU 
Car Rally și cazarea pentru 28.02.2019. Organizatorii asigură cazarea echipelor pentru două nopţi 
26- 27.02.2019. 

Art. 21. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare   8/16.01.2019; 9/16.01.2019; 
10/16.01.2019;  11/16.01.2019; 12/16.01.2019; 13/16.01.2019; 14/16.01.2019; 15/16.01.2019; 
16/16.01.2019  privind acordarea unor împrumuturi, din fondul centralizat de cercetare pentru 
plata contribuţiilor angajatorului şi angajatului aferente salarizării din ianuarie 2019 a  membrilor 
echipelor de cercetare ale proiectelor: 

- „Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile turbulente ale 
mediilor fluide — CONTUR”; 

- „Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 sisteme autonome complexe integrate în tehnologii 
emergente pentru asistare personală medico-socială şi deservire de linii de fabricaţie 
flexibilă de precizie (CIDSACTEH)”; 

- „Valorificarea potenţialului alimentar al culturilor agricole selectate (tuberculii de 
topinambur, seminţe de sorg, turtele rezultate de la obţinerea uleiului de cânepă presat la 
rece” din cadrul proiectului „Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole 
cu potenţial energetic şi alimentar (VALINTEGR)”; 

-  „Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul 
pomiculturii ecologice”  

- „Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potenţial energetic pentru 
biomasă”din cadrul proiectului complex „Sistem complex de valorificare integrala a unor 
specii agricole cu potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR)”; 

- „Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicaţii 
în securitate societală (TESTES)- Proiect 4 „Tehnologii pentru membrane active ale 
senzorilor pe baza de trioxid de wolfram dopat”; 

- „Tehnologii emergente pentru valorificarea industriala a structurilor 2D grafenice și 
nongrafenice”; 

- „Optimizarea tehnologilor de cultivare a unor specii cu potenţial energetic (de sorg, 
topinambur şl cânepă)” din cadrul proiectului complex „Sistem complex de valorificare 
integrala a unor specii agricole cu potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR)”.  

- „Valorificarea potenţialului energetic al unor specii de plante agricole” din cadrul 
proiectului complex „Sistem complex de valorificare integrala a unor specii agricole cu 
potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR)”.  
Sumele se vor recupera la virarea banilor de către UEFISCDI. 
 

Art. 22. Se aprobă plata salariilor din luna ianuarie, pentru cei 10 asistenți de cercetare 
angajați în  proiectele: „Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile 
turbulente ale mediilor fluide — CONTUR”; „Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 sisteme 
autonome complexe integrate în tehnologii emergente pentru asistare personală medico-socială şi 
deservire de linii de fabricaţie flexibilă de precizie (CIDSACTEH)”; „Valorificarea potenţialului 
alimentar al culturilor agricole selectate (tuberculii de topinambur, seminţe de sorg, turtele 
rezultate de la obţinerea uleiului de cânepă presat la rece” din cadrul proiectului „Sistem complex 
de valorificare integrală a unor specii agricole cu potenţial energetic şi alimentar 
(VALINTEGR)”; „Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare - dezvoltare - inovare în 
domeniul pomiculturii ecologice” ; „Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii 
cu potenţial energetic pentru biomasă”din cadrul proiectului complex „Sistem complex de 
valorificare integrala a unor specii agricole cu potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR)”; 
„Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicaţii în 
securitate societală (TESTES)- Proiect 4 „Tehnologii pentru membrane active ale senzorilor pe 
baza de trioxid de wolfram dopat”; „Tehnologii emergente pentru valorificarea industriala a 
structurilor 2D grafenice și nongrafenice”; „Optimizarea tehnologilor de cultivare a unor specii  




