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HOTĂRÂREA 
 nr. 31 din 31.10.2018 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

31.10.2018, 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 Facultății de  Inginerie Electrică privind organizarea unei 

excursii de documentare cu studenţii specializării Echipamente şi Instalaţii de Aviaţie în data 
de 09.11.2018 la obiective cu specific de aviaţie din Bucureşti (Compania TAROM şi 
Aeroclubul Teritorial „Aurel Vlaicu” Bucureşti). 

Art. 2.  Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie,  privind 
organizarea în holul central al universității, în perioada 10-14 decembrie a.c. a evenimentului 
Hoinar în ţara mea - Expoziţie de artă fotografică şi decoraţiuni de Crăciun handmade, care 
vizează strângerea de fonduri ce urmează a fi donate centrelor de plasament şi caselor de tip 
familial. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Asociației Studenților Basarabeni privind utilizarea 
autocarului universităţii în data de 1 decembrie a.c. pentru organizarea unei călătorii la Alba 
Iulia.  

Art. 4. Se aprobă solicitările Facultății de Științe, Departamentul de Geografie, privind 
utilizarea autocarului universităţii pe traseul Craiova-Vidin-Belogradchick-Oreshets şi retur, și 
în arealul Defileului Dunării şi văii Cernei, pe traseul Craiova-Orşova-Dubova-Băile Herculane 
şi retur, în perioada 16.11.2018 - 18.11.2018,  pentru activități aplicative pe teren.  

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8541/30.10.2018 privind 

înscrierea la examenul de licență organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, sesiunea 2019, 
a unui absolvent din 2009, specializarea Teologie Pastorală. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8267/25.10.2018 privind 

restituirea  taxei de înscriere, deoarece a fost achitată eronat. 
 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8035/19.10.2018 privind 
restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 817/22.10.2018 privind 

restituirea taxei de înscriere la nivelul I al modulul psihopedagogic, deoarece a fost achitată 
eronat. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8371/25.10.2018 privind 

restituirea  taxei de studiu pentru anul pregătitor, deoarece studentul nu a primit viză de intrare 
în țară. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea  AIESEC cu numărul de înregistrare 8569/31.10.2018 

privind  desfășurarea următoarele activități până la data de 20.11.2018: amplasarea unui stand 
de promovare în holul de la intrarea spre Facultatea de Litere, expunerea unui banner al 
organizaţiei și lipirea de afişe în locurile special amenajate, împărţirea de pliante și alte 
materiale de prezentare a programului către studenţi. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind utilizarea autocarului 

universităţii în data de 02.11.2018, pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice de la 
această facultate la Târgul INDAGRA BUCUREŞTI. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1968/30.10.2018 privind 
susținerea examenului de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie, 
specializarea Măsurători terestre și cadastru, pentru un absolvent al Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, promoția 2014, aceeași specializare, în 
sesiunea iulie 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de  Economie și Administrarea Afacerilor privind 

tariful de 55 lei brut, respectiv 32 lei net, pentru plata orelor desfăşurate în cadrul programelor 
postuniversitare Managementul Unităţilor de învăţământ şi Managementul Proiectelor în 
Unităţile de învăţământ ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea 
din Craiova, în anul universitar 2018/2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din 

Universitatea din Craiova (ASAE - UCV) privind promovarea Festivalului UNIFEST prin 
plasarea unui banner la intrarea principală în universitate (pe coloane), a unui pop-up (spider) 
în incinta magazinului din universitate precum şi distribuirea de flayere şi afişe, în perioada 4-
17 noiembrie 2018. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti din Universitatea din 

Craiova (COS- UCV) privind utilizarea Amfiteatrului Aula Buia din cadrul Facultăţii de 
Agronomie, în data de 09 noiembrie 2018 , între orele 16:00 şi 22:00, în vederea organizării 
unui spectacol de teatru gratuit pentru studenţii Universităţii din Craiova de către Trupa de 
Teatru din Bucureşti “Cuibul Artiştilor” în cadrul Turneului naţional “heART”. 

 
Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 4616/27.11.2006, cu 12 luni. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind organizarea unei 

expoziţii de fotografie,  a unui stand de cărţi în faţa Aulei Mihai I al României și montarea unui 
banner la intrarea în clădirea centrală a Universităţii din Craiova, cu dimensiunile de 2,5/ 1,5 m, 
în vederea organizării Conferinţei „Unirea românilor: deziderat şi finalitate” în perioada 12-
14 noiembrie 2018. 

 
Art. 18. Se aprobă componenţa comisiei de recepţie a rezultatelor cercetării.  

 
Art. 19. Se aprobă sumele acordate pentru premierea rezultatelor activităţii de cercetare 

ştiinţifică obţinute de cadrele didactice ale Universităţii din Craiova în anul 2017, astfel: 
 Pentru  0 < p <  1, suma de 500 lei; 
 Pentru  1< p < 2, suma de 1000 lei; 
 Pentru  2< p <3, suma de 1500 lei; 




