
Hotărârea nr. 2 din  30.01.2019  1 
 

              
 
 
   
      
  

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 2 din 30.01.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
30.01.2019, 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 Facultății de Teologie Ortodoxă ca trei cadre didactice 
asociate să desfășoare ore în sistemul de ”plata cu ora”, în semestrul al II-lea al anului universitar 
2018-2019. Propunerea va fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 

Structura anului universitar, Statul de funcţii şi Calendarul examenului de absolvire, aferente 
programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Instruire interactivă 
prin e-learning” din cadrul facultăţii, valabile pentru anul universitar  2018 - 2019. Propunerile 
vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă tarifele propuse pentru activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de 

Limbi Moderne Interlingua, Facultatea de Litere, pentru anul 2019. Propunerile vor fi înaintate 
Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind componenţa comisiilor pentru 

examenele de finalizare a studiilor, organizate de Departamentul de Fizică, în sesiunile specificate, 
pentru programele postuniversitare: „Optică și Optometrie”, „Acustică și audiologie”, „Analize 
fizico-chimice in domeniul protecţiei mediului” și „Radioterapie pentru fizicienii medicali”. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 56/15.01.2019 privind susţinerea 
examenului de diplomă în sesiunea iulie 2019, pentru un absolvent al Facultății de Inginerie 
Electrică, specializarea Construcții Electrotehnice, cursuri cu frecvență, promoția 2007. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind susţinerea examenului 
de diplomă în sesiunea februarie 2019, pentru patru absolvenţi ai domeniului Inginerie energetică, 
programul de studii Termoenergetică, la comisia din acelaşi domeniu, programul de studii 
Ingineria sistemelor electroenergetice, conform art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 
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Art. 7. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. BUCIU Marian 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 fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare. 

 
Art. 8. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. IANCU Ion 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 
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. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea într-unul dintre căminele 
studenţeşti ale Universităţii din Craiova, la tarifele aprobate de către Consiliul de Administraţie,  a 
unui cadru didactic de la Universitatea din Heidelberg,  din Germania, care va desfăşura, în 
perioada 04 martie - 29 martie 2019, activităţi de tutorat de limba germană pentru studenţii 
facultăţii. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Radio România Oltenia – Craiova privind amplasarea în 
spaţiul Universităţii din Craiova a 12 panouri, de dimensiunea 41,5 cm/29,5 cm, realizate în cadrul 
campaniei ”Eu aleg România - Istoria românilor în 100 de momente esenţiale”, ediţia 2018 
dedicată Centenarului României. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Asociaţiei „Centrul de Studii Politice Post-Comuniste” 
(CEPOS) privind prelungirea cu un an a contractului de împrumut de folosinţă (comodat) încheiat 
în data de 30.01.2013 şi reînnoit la data de 31.01.2018, începând cu data de 31.01.2019. 

Art. 12. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie 
superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru 
doctoranzi şi cercetători postdoctorat și implemetarea de programe de formare antreprenorială 
inovative”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 

Art. 13. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Creşterea calităţii programelor de studii universitare 
prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor - 
ProForm”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 

Art. 14. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăților de 
Economie și Administrarea Afacerilor și Horticultură”, calendarul concursului, precum și 
membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații. 

Art. 15. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul  „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe și 
Inginerie”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 

Art. 16. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultății de 
Agronomie”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 
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Art. 17. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe 
Sociale, Litere și Geografie”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai 
comisiei de contestații. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind decontarea transportului cu avionul 
pe ruta Craiova - Milano şi cu trenul pe ruta Milano-Fribourg şi retur cu trenul pe ruta Fribourg-
Milano şi cu avionul pe ruta Milano – Craiova pentru două cadre didactice și doi studenți care 
participă la „Seminarul Comun de Drept penal”, în perioada 10-13 martie 2019, organizat de 
Universitatea din Fribourg, Facultatea de Drept în colaborare cu Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Drept. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 500/25.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 501/25.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 502/25.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 459/23.01.2019 privind restituirea 
taxei de repetare examen de finalizare studii, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 199/15.01.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu, deoarece studenta a trecut de la taxă la buget. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 63/22.01.2019 privind restituirea  
taxei corespunzătoare reînmatriculării la cursurile de Conversie Limba Engleză, an I, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 309/22.01.2019 privind restituirea 
primei tranșe din  taxa de studii, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 274/18.01.2019 privind restituirea 
taxei pentru examen restant, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative  privind amplasarea a patru 
automate de cafea, în incinta clădirilor universității, astfel: în  holurile de la parter, intrările 
laterale de la est  şi de la vest - 2 bucăți, la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică - 
o bucată în hol, la parter, la intrare și la Facultatea de Inginerie Electrică o bucată în hol, la parter, 
la intrare. 

Art. 28. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative  privind prelungirea cu un 
an, a contractului de închiriere cu  nr. 480/30.01.2015. 

Art. 29.  Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative  privind prelungirea cu un 
an, a contractului de închiriere nr. 19/30.12.2013, cu drept de negociere a clauzelor contractuale 
până pe data de 03.02.2019. 

Art. 30. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 620/30.01.2019 privind trecerea pe 
cheltuiala universității a sumei de 113 dolari. 
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Art. 31. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind punerea la dispoziţie a 
autocarului universităţii necesar pentru deplasarea studenţilor şi cadrelor didactice în data de 09-
12 mai 2019 pe ruta Craiova - Timişoara și retur, la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific 
„Agronomiada“, ediţia a XXXI-a, organizat de U.S.A.M.V. Timişoara. 

Art. 32. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 579/29.01.2019 privind acordarea 
unui împrumut, din fondul centralizat de cercetare pentru plata contribuţiilor angajatorului şi 
angajatului aferente salarizării din ianuarie 2019 a membrilor echipei de cercetare a proiectului 
„Sisteme de protective individuală și colectivă pentru domeniul militar pe bază de aliaje cu 
entropie ridicată (HEAPROTECT)”, recuperarea sumelor realizându-se din fondurile proiectului 
în momentul rambursării tranşelor pe anul 2019. 

Art. 33. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 22/30.01.2019 privind acordarea 
unui împrumut, din fondul centralizat de cercetare pentru plata contribuţiilor angajatorului şi 
angajatului aferente salarizării din ianuarie-februarie 2019 a membrilor echipei de cercetare a 
proiectului „NEARBY- Tehnici de analiză avizuală a datelor astrofizice multidimensionale pentru 
detecţia obiectelor în mişcare”, recuperarea sumelor realizându-se din fondurile proiectului în 
momentul rambursării tranşei a treia a finanțării. 

Art. 34. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 

 

 

 


