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HOTĂRÂREA 
 nr. 35 din 28.11.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
28.11.2018, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 9710/27.11.2018 privind avizarea 
rapoartele de autoevaluare ale domeniilor și  programelor de studii universitare de master ce vor 
fi supuse evaluării periodice externe de către ARACIS, precum și raportul de autoevaluare pentru 
programul de licență „Electromecanică” (IF) din cadrul Facultății de Inginerie Electrică. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Universității „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu privind 

susţinerea examenului de licenţă, pentru absolvenţii programului de studii universitare de licenţă 
Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Drept şi Administraţie Publică, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind: 
  calendarul alegerilor pentru locul vacant de student, membru în Senat; 
 membrii comisiei electorale.  

      Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 4. Se aprobă reducerea taxei de școlarizare la cursul de formare, „Curs de pregătire 

teoretică în domeniul instalaţiilor electrice” de la 450 lei/cursant pentru gradul I sau al II-lea şi 
550 lei/cursant pentru gradul al III-lea sau al IV-lea la 300 lei/cursant. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă achitarea taxei de membru a Universității din Craiova la Asociația 
Universităților Europene, pentru anul 2019, în cuantum de 2.849 Euro.  

Art. 6. Se aprobă solicitarea Contingentului Militar Polonez în România pentru 
organizarea unui eveniment, în data de 10.12.2018, la Universitatea din Craiova privind: 
prezentarea misiunii Contingentului Militar Polonez în România în Aula Mihai I al României (30 
minute), prezentarea unui vehicul de luptă blindat KTO Rosomak, în parcarea din fața 
universității și organizarea unei expoziții de armament în holul central al universității. 
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Art. 7. Nu se aprobă propunerea primită de la Universitatea de Studii Politice și 
Economice Europene „Constantin Stere” din Republica Moldova, ca Universitatea din Craiova 
să semneze Acordul de constituire a Consorţiului internaţional al Universităţilor din Republica 
Moldova – Spania – Cipru – Turcia – Federația Rusă – Ucraina – Grecia – Marea Britanie – 
Danemarca – România – Azerbaidjan – Bulgaria – Georgia – Franța – Italia. 

Art. 8. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9655/26.11.2018 privind  
restituirea taxei de studiu pentru specializarea postuniversitară, nivelul I, cu taxă, deoarece 
conform contractului de studii,  Art.5  lit. h),  beneficiarul de la forma de învățământ cu taxă are 
obligația de plată a taxei de studiu pe toată perioada în care a avut calitatea de cursant, indiferent 
dacă a avut sau nu activitate. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind: 
  organizarea examenului de disertaţie, sesiunea februarie 2019, în perioada 11.02.2019 - 
17.02.2019; 
 componenţa comisiei pentru susţinerea examenului de disertaţie, sesiunea februarie 2019, 
domeniul Drept şi domeniul Ştiinţe administrative.  
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 10. Se aprobă cererea domnului șef lucrări dr. Păunescu Costică privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu normă întreagă, la propunerea 
Consiliului Departamentului și cu avizul Consiliului Facultății, conform Art.3 din Metodologia 
de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind: 
 calendarul alegerilor pentru locul vacant de student, membru în Consiliul Facultății; 
 membrii comisiilor  electorale.  

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept înregistrată la numărul 607/27.11.2018 
privind încheierea unui Acord de parteneriat. 

Art. 13. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Karaganda Economic 
University of Kazpotrebsoyuz (Kazakhstan) și Universitatea din Craiova, prin INCESA - Hub de 
Cercetare în Ştiinţe Aplicate. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9618/23.11.2018 privind 
restituirea taxei de reînmatriculare deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9125/13.11.2018 privind 
restituirea parțială a taxei de școlarizare, deoarece studentul a trecut de la taxă la buget, începând 
cu 09.10.2018. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9322/21.11.2018 privind 
restituirea taxei de școlarizare deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 968/27.11.2018 privind 
desfășurarea sesiunilor necesare alegerii echipei de conducere a organizaţiei AIESEC, în Aula 
„Alexandru Buia”, în perioada 01.12.2018-02.12.2018 între orele 0800 – 2100. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 964/26.11.2018 privind lipirea de 
afişe în locurile special amenajate, în clădirea centrală a universității, cu scopul strângerii de 
donații pentru copii orfani.  




