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HOTĂRÂREA 
 nr. 28 din 30.10.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
30.10.2019, 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 cu numărul de înregistrare 8943/30.10.2019 privind 

utilizarea, sălii nr.19B din Căminul Studențesc nr.11 ca sediu al Asociaţiei Studenţilor 
Basarabeni din Craiova. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8944/30.10.2019 privind 

utilizarea, sălii nr. 325 din Căminul Studențesc nr.6 ca sediu al Asociaţiei Studenţilor în Drept 
din Universitatea din Craiova. 

 
Art. 3. Se aprobă constituirea comisiei pe Universitate, căreia i se încredinţează sarcina 

de a se ocupa cu expertizarea actelor din Arhiva Universităţii. 
  

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7646/25.10.2019 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 17 /01.11.2013. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7508/22.10.2019 privind 

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 5903/26.10.2015. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7507/22.10.2019 privind 
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 5905/26.10.2015. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
privind plata personalului ziler care va efectua lucrări specifice pentru pomicultură la tariful de 
80 lei/zi. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5737/21.10.2019 privind 

susținerea examenului de licență în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, pentru un 
absolvent al Fundaţiei pentru Tineret "Decebal" Băile Herculane, programul de studii 
universitare de licenţă Management Turistic şi Hotelier, lichidat la nivel național, promoția 
1998-2002. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea Centrului de Reuşită Universitară Francofonă privind 

rezervarea a două camere duble şi a unei camere single în Căminul nr. 14 pentru 3 nopţi (14, 15, 
16 noiembrie 2019) pentru participanţii la stagiul de formare organizat de Facultatea de Litere în 
cadrul proiectului „Grandir en français”. Decontarea cheltuielilor de cazare va fi efectuată de 
Agenţia Universitară a Francofoniei. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Limbi romanice şi 

clasice privind rezervarea a două camere duble şi a unei camere triple în Căminul nr. 14 pentru 3 
nopţi (14, 15, 16 noiembrie 2019) pentru participanţii la stagiul de formare organizat de 
Facultatea de Litere în cadrul proiectului „Grandir en français” de la Universitatea de Stat din  
Chișinău și de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Decontarea cheltuielilor de cazare 
va fi efectuată din fondul Facultății de Litere. 
 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind tarifele propuse pentru 
activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interlingua, pentru anul 2020. 
Propunerea va fi trimisă Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1174/30.10.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a  experților pe termen lung, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de 
contestații și calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în 
cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1175/30.10.2019, de la 

Prorectoratul Fonduri Europene și Informatizare, privind demararea procedurii de selecție prin 
concurs a personalului indirect: responsabil achiziții 2, responsabil resurse umane 1, responsabil 
resurse umane 2, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de 
desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultăţii de 
Agronomie”. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 190/07.10.2019, 

336/15.10.2019, 337/10.10.2019, 338/10.10.2019, 339/10.10.2019, 368/15.10.2019,  privind  
restituirea contravalorii primei tranșe din taxele de studiu pentru studenți de la Facultatea de  
Științe Sociale, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitările cu numerele de înregistrare 1097/21.10.2019, 

1098/21.10.2019, 1099/21.10.2019, 1100/21.10.2019, 1101/21.10.2019, 1102/21.10.2019, 
1103/21.10.2019, 1104/21.10.2019, 1105/21.10.2019, 1105/21.10.2019, 1106/21.10.2019, 
1107/21.10.2019, 1108/21.10.2019, 1109/21.10.2019, 1110/21.10.2019, 1111/21.10.2019, 
privind  restituirea contravalorii taxelor de studiu, pentru studenți de la Facultatea de Economie 
și Administrarea Afacerilor, deoarece au fost achitate eronat. 

 
Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, cu 

numărul de înregistrare 730/21.10.2019 privind  utilizarea autocarului universității în perioada 1-
3 noiembrie 2019, pe ruta Craiova- Drobeta Tumu-Severin- Kladovo - Dobra/ Lepinski Vir 
(Serbia) - Băile Herculane - Godeanu - Baia de Aramă - Craiova și 22-24 noiembrie 2019, pe 
ruta Craiova-Rucăr-Craiova, pentru  efectuarea practicii de teren conform planului de 
învăţământ, anul al II-lea şi al III-lea, specializarea Geografie. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8561/17.10.2019 privind plata 
taxei de școlarizare pentru un student doctorand de la Facultatea de Litere. 
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Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8689/22.10.2019 privind  
restituirea contravalorii primei tranșe din taxa de studiu pentru un student înmatriculat în anul I, 
la Facultatea de Drept care a solicitat retragerea de la studii. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3731/17.10.2019 privind  

restituirea contravalorii primei tranșe din taxa de studiu deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8848/28.10.2019 privind  
restituirea contravalorii primei tranșe din taxa de studiu deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1166/30.10.2019 privind  

restituirea contravalorii primei tranșe din taxa de studiu deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
începerea demersurilor pentru obţinerea autorizării pentru perioada 2019-2023 astfel încât 
Universitatea din Craiova să figureze în Registrul naţional al furnizorilor de formare autorizaţi, 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare profesională a adulţilor a judeţului Dolj, pentru 
programul de formare autorizat denumit „Manager de proiect”, cod COR 242101.  

 
Art. 23. Se aprobă încadrarea lectorului pentru limba bulgară începând cu data de 

01.11.2019. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism 
şi ştiinţe ale educaţiei privind tariful administrativ de 20 lei brut pe oră, în anul universitar 2019-
2020, pentru plata profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar, din cadrul stagiilor de 
practică de specialitate din planul de învăţământ al următoarelor programe de studii (licenţă şi 
master), din domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 25. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5894/23.10.2019 privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu 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. 26. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 1379/23.10.2019 privind continuarea 

activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2019-2020, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu 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. 27. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 

următoarele modificări în planurile de învăţământ ale Departamentului de Calculatoare și 
Tehnologia Informaţiei, pentru anul universitar 2019-2020, pentru compatibilizarea cu 
standardele ARACIS: 

 Programul de studiu „Calculatoare”: Disciplina „Dispozitive electronice”, anul al 
II-lea, semestrul I, se va redenumi „Dispozitive electronice şi electronică analogică”; 
 Programul de studiu „Calculatoare cu predare în limba engleză”: Disciplina 
„Electronic Devices”, anul al II-lea, semestrul I, se va redenumi „Electronic devices and 
analog electronics”. 

      Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 28. Se aprobă modificarea cuantumul burselor, astfel: 
- Bursă socială: 580 lei; 
- Bursă de merit: 700 lei; 
- Bursă de performanță: 900 lei. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 




