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HOTĂRÂREA 
 nr. 37 din 19.12.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
19.12.2018, 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 desfăşurarea procesului de autorizare a programului de formare pentru 

ocupaţia „Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului” şi plata taxelor aferente către Autoritatea 
Naţională pentru Calificări (ANC) în cuantum de 4.160 lei. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10220/17.12.2018 privind 

susținerea temei de disertație, pentru un absolvent al programului de master Misiune și 
pastorație, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, promoția 2016, în anul universitar 2018/2019. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, privind 

utilizarea autocarului Universităţii din Craiova pentru efectuarea unei vizite de studiu la Centrul 
Meteorologic Regional Oltenia, în data de 08.01.2019, în intervalul orar 10.00-14.00.  

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10252/19.12.2018 privind 

susținerea proiectului de diplomă, pentru un absolvent al Facultății de Mecanică, specializarea 
Ingineria și protecția mediului în industrie, învățământ cu frecvență, promoția 2014, în anul 
universitar 2018/2019. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10126/13.12.2018 privind 

restituirea taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Fizică privind plata 
taxei de 200 euro ce reprezintă contribuţia Universităţii din Craiova ca membru instituţional al 
reţelei Southern European NetWork in Mathematical and Theoretical Physics SEENET-MTP. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 206/19.12.2018 privind acordarea 
unui împrumut din partea Universităţii din Craiova, pentru decontarea în avans a taxei de 
participare la conferinţa „ESA: NEO and DEBRIS DETECTION CONFERENCE”, în perioada 
21-25 ianuarie 2019. 
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