
Hotărârea nr. 14 din  29.05.2019  1 
 

              
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 14 din 29.05.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
29.05.2019, 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, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
260/2019 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi 
pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019/2020, repartizarea numărului 
de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii universitare de licenţă şi master, în 
anul universitar 2019/2020, pe facultăți, urmând ca acestea să transmită repartizarea numărului de 
locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii universitare de licenţă şi master, pe 
domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate. 

 
Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 

Universităţii din Craiova pentru contractul ROSE (Romania Secondary Education Project), 
subproiectul centre de învățare, cu titlul „CENTRU DE RESURSE Şl ASISTENŢĂ ÎN 
ÎNVĂŢARE Şl FORMARE (CRAIF)”, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 
 

Art. 3. Se aprobă realizarea unui protocol de colaborare între Universitatea din Craiova și 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj având ca scop colaborarea în vederea elaborării de lucrări 
ştiinţifice din domeniul de interes, asigurarea reciprocă, în limita posibilităţilor, de spaţii şi 
logistică în vederea desfăşurării unor activităţi specifice celor două instituţii, participarea 
specialiştilor din cadrul universităţii şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj la dezbateri, 
discuţii şi alte evenimente pe teme din sfera de activitate a celor două instituţii. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea unei societăți comerciale, cu numărul de înregistrare 

3681/20.05.2019,  privind  afișarea anunţului de angajare pe perioada verii, a unor studenţi pe 
poziţia de Internship, în zonele special amenajate ale universității. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

înscrierea absolvenţilor facultăţii, care nu au susţinut examenul de licenţă / disertaţie în anul 
absolvirii, la examenul de finalizare a studiilor în sesiunile iulie / septembrie 2019. 
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Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 3682/20.05.2019, pentru un  angajat al 
Universităţii din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, în funcţia de 
inginer sistem, privind încetarea contractului individual de muncă cu acordul părţilor. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind recompensarea studenţilor 

care au obținut premii la concursul naţional „Agronomiada", ediţia a XXXI-a, 09-12 Mai 2019, 
organizat de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României“ din Timişoara,  în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind susţinerea examenului de 

diplomă în sesiunea iulie/septembrie 2019 pentru șapte absolvenţi din promoții anterioare, ai 
domeniului Inginerie civilă, la comisia din acelaşi domeniu, programul de studii Construcţii civile, 
industriale si agricole.  
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
recompensarea studenţilor care au obținut premii la Olimpiada Naţională a Economiştilor în 
Formare, ediţia a XIV-a, secţiunea Licenţă, organizată sub egida AFER de Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, în conformitate cu Metodologia privind 
acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studenţeşti. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
recompensarea studenţilor care au obținut premii la competiţia naţională - Eveniment Ştiinţific 
Entrepreneurship Matching Event, ediţia a V-a, 16-17 mai 2019, organizat sub egida Ministerului 
Educaţiei Naţionale, de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice, în 
conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor 
cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea unei societăți românești din domeniul opticii medicale privind 
oferta pentru angajaților universității, la prețuri speciale care va fi expusă prin afișe în spațiile 
universității special amenajate. Consultațiile vor fi realizate după o planificare prealabilă. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
componenţa comisiei pentru examenul de absolvire al cursului de formare şi dezvoltare 
profesională continuă: Managementul unităţilor de învăţământ, sesiunea iunie 2019. Propunerea 
va fi trimisă Senatului universitar.  

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind susţinerea examenului 
de diplomă în sesiunea septembrie 2019, pentru un absolvent al domeniului Inginerie electrică, 
programul de studii Sisteme electrice, la comisia din acelaşi domeniu, programul de studii 
Inginerie electrică şi calculatoare, conform art.9 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind susţinerea examenului de 
diplomă în sesiunea iulie 2019 şi a examenului de disertaţie în sesiunea din iunie 2019, pentru doi 
absolvenți, unul de la studii universitare de licență, specializarea Măsurători terestre și cadastru, 
promoţia 2018 și celălalt de la studii universitare de master, specializarea Protecția mediului în 
agricultură, zi, promoția 2018. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Institutului Polonez din Bucureşti privind găzduirea în holul 
din faţa Aulei Mihai I al României expoziţia cu titlul „Polonia.15 ani în Uniunea Europeană”, în 
perioada 7 -17 iunie 2019. 
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Art. 16. Se aprobă, în urma vacantării unui loc pentru studenţi în Senatul Universității din 
Craiova, propunerea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti privind calendarul de 
desfăşurare al alegerilor și comisia de alegeri. Propunerea va fi trimisă Senatului universitar.  

Art. 17. Se aprobă, în urma vacantării a patru locuri pentru studenţi în Consiliul Facultății 
de Economie şi Administrarea Afacerilor, propunerea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor 
Economişti privind calendarul de desfăşurare al alegerilor și comisia de alegeri. Propunerea va fi 
trimisă Senatului universitar.  

Art. 18. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. ing. MIHAI Dan 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 o fracțiune de normă de 3 ore/zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Arte privind  punerea la 
dispoziţie a unui microbuz de transport marfă (3, 5 tone), pentru transportarea decorului necesar 
spectacolului din 23 iunie, de la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. 

Art. 20. Se aprobă calendarul admiterii la studii universitare de doctorat, pentru sesiunea 
septembrie 2019. Propunerea va fi trimisă Senatului universitar.  

Art. 21. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind schimbarea membrilor 
supleanţi la comisii de finalizare a studiilor - licenţă (iulie 2019). Propunerea va fi trimisă 
Senatului universitar.  

Art. 22. Se aprobă Regulamentul de înființare, organizare și funcționare a Centrului de 
Resurse și Asistență în Învățare și Formare (CRAIF). Propunerea va fi trimisă Senatului 
universitar.  

Art. 23. Se aprobă, având în vedere demisiile din cadrul proiectului „Profesori buni pentru 
copii fericiți”, membrii comisiei de selecție și de contestații precum și calendarul concursului. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
susținerea examenului de finalizare a studiilor în sesiunile iulie/septembrie 2019 de către 
absolvenţii ai Ciclului I de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani şi Ciclul II de studii 
universitare de master cu durata de 2 ani care au absolvit specializări ce funcţionează şi sunt 
acreditate şi în prezent. 

Art. 25. Se aprobă solicitările Facultății de Horticultură privind deplasarea cu autocarul 
universității astfel: 

- în data 19 iunie 2019, pe ruta Craiova - Parcul Naţional Cozia - Craiova, când se desfăşoară 
workshopul Biodiversitatea ariilor protejate din Oltenia, activitate susţinută prin Fondul de 
Situaţii Speciale 2019 (adresa 175/GP/7/7.05.2019); 

- în data 20 iunie 2019, pe ruta Craiova - Govora - Râmnicu Vâlcea – Craiova, când se 
desfăşoară workshopul Parcuri istorice din Oltenia, activitate susţinută prin Fondul de 
Situaţii Speciale 2019 (adresa 175/GP/9/7.05.2019);  

- în data 26 iunie 2019, pe ruta Craiova - Parcul Naţional Porţile de Fier – Craiova, când se 
desfăşoară workshopul Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale (Parcul Natural Porţile de 
Fier), activitate susţinută prin Fondul de Situaţii Speciale 2019 (adresa 175/GP/8/7.05.2019). 
 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind componența comisiilor pentru 
examenul de licență și a comisiilor de contestații, examen ce se va susține cu absolvenții de la 
Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, domeniile Drept și Științe administrative 
(Craiova și Drobeta Turnu Severin), în sesiunea iulie/septembrie 2019. Propunerile vor fi înaintate 
Senatului universitar. 
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Art. 27. Se aprobă calendarul alegerilor  și membrii comisiei de alegeri pentru ocuparea de 
către studenţi a locurilor vacante din Consiliul Facultăţii de Mecanică (2 locuri) şi respectiv 
Senatul Universităţii din Craiova (2 locuri), începând cu data de 6.07.2019. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 28. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Dragomir Marian, 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. 29. Nu se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 3228/03.05.3019, 
3229/03.05.3019, 3230/03.05.3019,  3231/03.05.3019, 3296/06.05.3019, 3297/06.05.3019,  
3298/06.05.3019 și 3441/10.05.2019, deoarece Universitatea din Craiova nu are încheiat un 
protocol de colaborare cu Universitatea „Alma Mater” din Sibiu. 

Art. 30. Se aprobă referatul Departamentului de Management al Calității de avizare a 
documentaţiei pentru evaluarea periodică a programului de studii de licenţă, învăţământ cu 
frecvenţă Jurnalism (IF), domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe ale comunicării, 
organizat la Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale educaţiei al Facultăţii de 
Litere. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 31. Se aprobă referatul Departamentului de Management al Calității de avizare a 
documentaţiei pentru evaluarea periodică a programului de studii de licenţă, învăţământ cu 
frecvenţă Horticultura (IF), domeniul de studii universitare de licenţă Horticultură, organizat la 
Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa Alimentului al Facultăţii de Horticultură. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 32. Se aprobă referatul Departamentului de Management al Calității de avizare a 
documentaţiei pentru acreditarea programului de studii de licenţă, cu frecvenţă Construcţii Civile, 
Industriale şi Agricole (C.C.I.A.) - (IF), domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, 
organizat la Departamentul de Mecanică aplicată şi construcţii civile al Facultăţii de Mecanică. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 33. Se aprobă solicitarea AIESEC privind cazarea în căminele universității a 45 de 
studenți voluntari internaționali care vor participa la proiectele “Discover” şi “Explore” ce 
presupun activităţi de educaţie non-formală pentru elevii craioveni, în perioada 15 iunie 2019 - 15 
august 2019, în limita locurilor disponibile și la tarifele în vigoare. 

Art. 34. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3556/15.05.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu deoarece studentul a trecut la buget, începând cu semestrul al II-lea al 
anului universitar 2018-2019. 

Art. 35. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3609/16.05.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat, neprimind viză. 

Art. 36. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3610/16.05.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat, neprimind viză. 

Art. 37. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3600/16.05.2019 privind restituirea 
taxei de arhivare acte de studii, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 38. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3820/27.05.2019 privind restituirea 
taxei de studii, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 39. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  570/28.05.2019 privind restituirea 
taxei de arhivare acte de studii, deoarece a fost achitată eronat. 






