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HOTĂRÂREA 
 nr. 11 din 17.04.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
17.04.2019, 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 Facultăţii de Litere privind recompensarea studenţilor care au 
obținut premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul universitar 2018-2019, în conformitate cu 
Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate 
deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

acordarea de sprijin financiar care să cuprindă finanţarea deplasării echipei la Nuremberg, în 
perioada 27.04.2019-02.05.2019: transport Craiova – Nuremberg - Erlangen şi retur pentru 3 
persoane (3 studenţi) și cazare (5 nopţi) pentru 3 persoane (3 studenţi). 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind suplimentarea 

din fondurile facultății a sumei de la Ministerul Educației Naționale pentru activitatea 
extracuriculară cu tema Cercetări privind influenta factorilor naturali balneo-fizio-
kinetoterapeutici în tratamentul bolilor cronice pentru acoperirea costurilor de cazare și masa 
pentru cei 25 de studenţi în cadrul unui complex balnear aflat în Staţiunea balneară Govora. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind desfăşurarea unei Școli de vară în 

domeniul fizicii, în perioada 21 iunie - 25 iulie 2019, pentru un grup de 10 studenţi de la Georgia 
Southern University, cu un cuantum al taxei de 1350 USD/cursant în care sa se asigure cazarea în 
camere de 2 persoane (33 nopţi cazare), 2 transferuri aeroport Otopeni, 5 excursii (transport, 
intrări la obiective turistice, cazare, ghid, etc.), salariile cadrelor didactice implicate în program, 
regia, conform notei de fundamentare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind cazarea unui grup de 10 studenţi 

de la Georgia Southern University și un cadru didactic, participanţi la Şcoala de vară în domeniul 
fizicii, în perioada 21 iunie - 25 iulie 2019, în  șapte camere de 2 persoane, în căminul nr. 14. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind mai multe deplasări cu 

microbuzul/autocarul universităţii pentru participanţii la Şcoala de vară  în domeniul fizicii, care 
se va desfășura în perioada 21 iunie - 25 iulie 2019. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2983/16.04.2019 privind  înscrierea 
la examenul de finalizare a studiilor de licență pentru o absolventă a Facultății de Drept, 
specializarea Drept, studii cu frecvență redusă, promoția 2017. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Universității Adventus din Cernica privind susţinerea 

examenului de licenţă în sesiunea iunie 2019, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de 
Litere, de către o absolventă a Facultății de Teologie şi Ştiinţe Sociale, programul de studii de 
licență Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, învăţământ cu frecvenţă-IF, 
promoţia 2017.  Absolvenţii Facultății de Teologie şi Ştiinţe Sociale, specializarea Limba şi 
literatura română - Limba şi literatura engleză, promoţia 2017, au susţinut examenul de finalizare 
a studiilor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, în baza protocolului încheiat 
între cele două instituţii de învățământ superior. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind taxele necesare desfăşurării 

în perioada 07-08 noiembrie 2019 a conferinţei internaţionale „DURABLE AGRICULTURE- 
AGRICULTURE OF THE FUTURE”, aflată la a XV-a ediţie: 

- taxă de participare de 70 EURO sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua efectuării 
plaţii ; 

- taxă participare pentru însoţitori, masteranzi si doctoranzi 40 EURO sau echivalentul în lei 
ia cursul BNR din ziua efectuării plaţii; 

- taxă excursie în cadrul Conferinţei - 30 EURO sau echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua efectuării plătii. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind deplasarea cu autocarul 

Universităţii în data de 08 Noiembrie 2019 pe ruta:  Craiova - Tismana - Băile Herculane şi retur a 
participanților la conferinţa internaţională „DURABLE AGRICULTURE- AGRICULTURE OF 
THE FUTURE”, aflată la a XV-a ediţie. Cheltuielile de transport vor fi suportate din fondurile 
facultăţii. 

 
Art. 11. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere cu nr. 186 din 

12.05.2016. 

Art. 12. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură și Universitatea 
din Craiova, având ca obiectiv cooperarea în vederea depunerii de proiecte comune şi promovarea 
intereselor partenerilor. 

Art. 13. Se aprobă membrii echipei de implementare a proiectului de cercetare „Creation of 
New generation Titanium Diboride composite armour” (acronim ARMPROT), din programul 
NATO - SCIENEC FOR PEACE AND SECURITY. 

Art. 14. Se aprobă  plata din bugetul proiectului de cercetare „Creation of New generation 
Titanium Diboride composite armour” (acronim ARMPROT), din programul NATO - SCIENEC 
FOR PEACE AND SECURITY, a două  burse în cuantum de 500 euro/pers/lună, pentru perioada 
Aprilie - Septembrie 2019, pentru doi cercetători deţinători ai titlului de doctor, care își desfășoară 
activitatea în acest proiect. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea directorului proiectului de cercetare „Creation of New 
generation Titanium Diboride composite armour” (acronim ARMPROT), din programul NATO - 
SCIENEC FOR PEACE AND SECURITY privind acoperirea comisioanelor bancare aferente 
contului deschis la  bancă pentru acest proiect, din veniturile proprii ale instituției - fond 
centralizat pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, deoarece aceste cheltuieli nu sunt 
eligibile. 




