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HOTĂRÂREA 
 nr. 17 din 26.06.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
26.06.2019, 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 cazarea, în perioada 26-27.08.2019, în căminele studențești ale 

universității, pentru candidații înscrişi la centrul de perfecţionare al universității pentru a susţine 
probele examenului de acordare a gradului didactic al II-lea, sesiunea august 2019. 

 
Art. 2. Se aprobă componenţa comisiilor de înscriere pentru concursul de admitere, 

sesiunea iulie 2019, pentru centrele de înscriere din Slatina și Târgu Jiu. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind 
cazarea a treisprezece studenţi (10 fete şi trei băieţi) de la specializarea Traducere şi Interpretare 
care  urmează să susţină examenul de finalizare a studiilor (licenţă) la Facultatea de Litere, precum 
şi a celor doi însoţitori ai grupului, respectiv un cadru didactic şi şoferul, pentru perioada  01-
03.07.2019 (trei nopţi), conform tarifelor în vigoare, în Căminul Studențesc nr. 10. 

 
Art. 4. Se admite cererea doamnei prof. univ. dr. Orțănescu Dorina, privind menținerea 

calității de titular, pentru anul universitar 2019-2020, conform Art. 9 din Metodologia de aprobare 
a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1091/SI/19.06.2019 privind 
desfăşurarea în condiții speciale a examenului de licenţă, pentru o studentă a Facultății de Drept. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a unui expert consultant formare și a patru tutori 
stagii de practică pentru proiectul „Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Științe”, 
membrii  comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de desfășurare a 
concursului. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății  de Horticultură privind componența comisiilor 

pentru admitere la programele de master, proba de interviu, sesiunile iulie 2019 și septembrie 
2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică privind plata cheltuielilor aferente 
serviciilor pentru cazare, masă şi transport pentru membrii comisiei de examinare pe perioada 
desfăşurării examenului de diplomă la programul de licenţă „Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole", din fondul facultăţii, în baza Protocolului de colaborare încheiat între Universitatea din 
Craiova şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Științe Sociale privind calendarul alegerilor şi 

nominalizarea cadrelor didactice şi a studenţilor ce urmează să facă parte din Comisia Electorală a 
Facultăţii, având în vedere faptul că în luna septembrie 2019 expiră mandatul de 4 ani al 
Consiliului Facultăţii. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 10. Se aprobă componența nominală a birourilor secțiilor de votare nr.1 și nr.2 

constituite la nivelul Universității din Craiova.  

Art. 11. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecţie prin concurs a personalului pentru proiectul  „Student antreprenor 
în cadrul Facultății de Agronomie”, membrii  comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații 
și calendarul de desfășurare a concursului. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4450/24.06.2019 privind susținerea 

examenului de finalizare studii de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, 
specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă,  a unei absolvente a 
Universității din București, Facultatea de Litere, promoția 2018, specializarea Limba și literatura 
română – Limba și literatura spaniolă. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă propunerea Facultății de Științe privind acordarea titlului academic 

DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității din Craiova domnului Profesor Nikolaos S. 
Papageorgiou, profesor de matematică la Universitatea Tehnică din Atena. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă acordarea titlului academic DOCTOR HONORIS CAUSA al 

Universității din Craiova domnului Ștefan Popa PopaʼS, personalitate marcantă a culturii 
românești, artist cu o mare recunoaștere internațională. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă încheierea unui Acord cadru de cooperare între Universitatea de Stat din 

Moldova și Universitatea din Craiova  pentru: promovarea învăţământului, cercetării şi culturii, 
încurajarea programele de educaţie şi cercetare, mobilităţilor pentru profesori şi studenţi de la 
ambele instituţii prin intermediul unor proiecte de cooperare. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Arte privind decontarea 
cheltuielilor de transport cu un autoturismul personal pentru profesorul însoţitor, din fondul 
central al universității, pentru participarea în perioada 28 iunie -07 iulie 2019, cu spectacolul 
Livada cu vișini de A.P. Cehov, la Festivalul Internaţional de Teatru Turda. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 181/25.06.2019 privind 
constituirea unui garanţii de bună execuţie, din fondul centralizat al universității,  conform 
contractului nr. 34 din data de 24.06.2019 încheiat între Universitatea din Craiova şi Direcţia 
administrarea străzilor şi iluminatului public din Slatina.  

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind întreruperea studiilor din motive 
medicale, începând cu semestrul al II-lea, anul universitar 2018-2019,  pentru o studentă,  din anul 
al III-lea, specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă. 




