
Hotărârea nr. 8 din  20.03.2019  1 
 

              
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 8 din 20.03.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
20.03.2019, 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 Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova privind 

asigurarea transportului cu autocarul universității  la Robăneşti, Judeţul Dolj, în cadrul „ Zilelor 
Basarabiei”, în data de 22 martie 2019. 

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

recompensarea, conform Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti, celor două echipe 
studenţeşti care au participat la concursul studenţesc internaţional „Huawei ICT Competion 
Romania 2018-2019”, din perioada 18-24 februarie 2019, unde la cele două secţiuni Cloud şi 
Networking au ocupat primul loc, urmând să reprezinte România la faza internaţională a 
concursului ce se va desfăşura la Shenzhen, China, în perioada 23 - 26 mai a.c. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind tariful propus pentru pregătirea 
candidaţilor în vederea susţinerii examenului de titularizare în cadrul Centrului de Limbi Moderne 
Interlingua, prin Cursul de pregătire în vederea susţinerii examenului de titularizare (limbile 
engleză, franceză etc.): 20 ore/curs, tarif - 300 lei/cursant. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind componența comisiilor de 

admitere la ciclul de studii universitare de licenţă şi la ciclul de studii universitare de master 
(sesiunile iulie şi septembrie 2019), respectiv comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind componenţa comisiilor pentru 

examenele de licenţă IF și ID, sesiunile iulie - septembrie 2019 şi disertaţie, sesiunile iulie - 
septembrie 2019, respectiv comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. Propunerile vor fi înaintate 
Senatului universitar. 
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