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HOTĂRÂREA 
 nr. 18 din 17.06.2020 

                                                     
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 
17.06.2020, 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 2020/2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de Admitere Centrale pentru Studenți Străini, 

pentru anul universitar 2020/2021. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă structura cadru pentru anul universitar 2020-2021 pentru studii 
universitare de licență și master. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă componenţa comisiei de finalizare a Programului postuniversitar de 

educaţie permanentă, de perfecţionare profesională a adulţilor „Competenţa antreprenorială - 
dimensiune a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice universitare (ANTREPROF)”. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 2085/07.05.2020 privind menținerea 

calității de titular, pentru un cadru didactic de la Școala Doctorală „Alexandru Piru”, pentru anul 
universitar 2020- 2021, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare 
a activității didactice și/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se admite cererea cu numărul de înregistrare 2071/06.05.2020 privind menținerea 
calității de titular, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Litere, cu trecerea funcției de bază 
la Școala Doctorală „Alexandru Piru”, pentru anul universitar 2020- 2021, conform Art. 9 din 
Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activității didactice și/sau de cercetare. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 140/25.05.2020 privind plata 

cotizaţiei anuale, având în vedere statutul Facultăţii de Drept, de membru al The NetWork of 
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) - 
Reţeaua de Institute şi Şcoli de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport cu numărul de 

înregistrare 165/03.06.2020 privind susţinerea examenului de licenţă în sesiunea iulie 2020 
pentru un student absolvent de studii universitare de licenţă, specializarea Educație Fizică și 
Sport, promoţia iulie 2008, învăţământ cu frecvenţă care îndeplineşte condiţiile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitare a Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor cu 

numărul de înregistrare 1244/09.06.2020 privind acordarea unui premiu conform Metodologiei 
privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în 
cadrul concursurilor studenţeşti, unei studente care a obţinut mențiune la Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti „Economia în limbaj studenţesc”, Ediţia a V-a, desfăşurată Online la 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în 
data de 12.05.2020. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine cu numărul de 
înregistrare 108/09.06.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere cheltuielile curente 
pentru luna iunie. Împrumutul va fi restituit în decursul anului 2020. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Pentru Pomicultură Vâlcea 

cu numărul de înregistrare 248/09.06.2020 privind acordarea unui împrumut care să acopere 
cheltuielile curente pentru luna iunie. Împrumutul va fi restituit în toamna anului 2020, după 
vânzarea materialului săditor pomicol. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal cu 

numărul de înregistrare 2336/10.06.2020 privind preturile de vânzare la sămânța de grâu pentru 
campania 2020. 

 
Art. 13. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2431/04.06.2020 privind restituirea 

unei sume achitate eronat  în contul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 
 

Art. 14. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2417/03.06.2020 privind restituirea 
unei sume achitate în contul Universității din Craiova reprezentând taxă de înscriere, taxă de 
înmatriculare și taxă de  școlarizare pentru un program de studii postuniversitare de formare și 
dezvoltare profesională continuă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 15. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 2434/04.06.2020 privind restituirea 

taxei de arhivare  documente, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV cu numărul de înregistrare 2285/22.05.2020 
privind reînmatricularea a șapte studenți doctoranzi care au susţinut teza în faţa comisiei de 
îndrumare până la încheierea semestrului I, respectiv, până la 31.03.2020 şi au primit acordul de 
susţinere publică a tezei în decursul semestrului al II-lea, fără obligativitatea de a plăti taxa de 
reînmatriculare la studii doctorale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019 - 2020. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea CSUD-UCV cu numărul de înregistrare 2374/29.05.2020 

privind reînmatricularea a doi studenți doctoranzi fără obligativitatea de a plăti taxa de 
reînmatriculare la studii doctorale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 2020, 
deoarece au depus cereri de susţinere a tezei în fata comisiei de îndrumare, înainte de încheierea 
semestrului al II-lea, respectiv, până la 31.03.2020.  

Art. 18. Se aprobă  cererea cu numărul de înregistrare 2744/03.06.2020 privind restituirea 
taxei pentru studii, pentru anul pregătitor, deoarece solicitantul nu este înmatriculat, neprimind  
viză de studii. 

 






