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HOTĂRÂREA 
 nr. 9 din 03.04.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
03.04.2019, 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. Înaintarea Raportului Rectorului privind starea Universității din Craiova în anul 

2018 către Senatul universitar, pentru a fi prezentat. 
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

plata din fondurile facultății a cotizaţiei de membru pe anul 2019 către Asociaţia Facultăţilor de 
Economie din România. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind  taxele pentru două evenimente 

ştiinţifice prestigioase organizate în perioada 23-25 octombrie 2019 şi anume Conferinţa 
Internaţională de Inginerie Mecanică: „International Conference on Mechanical Engineering - 
ICOME 2019”, respectiv Congresul International de Inginerie a Automobilelor şi Transporturilor, 
ediția a IV-a „SCIENCE AND MANAGEMENT OF AUTOMOTIVE AND 
TRANSPORTATION ENGINEERING - SMAT 2019”:  
 Taxa de participare în cuantum de 125 Euro pentru fiecare autor principal la prima lucrare 

sau 75 Euro pentru a doua lucrare a aceluiaşi autor (ca autor principal). 
 Taxa pentru cei ce doresc să asiste la lucrările conferinţei în cuantum de 60 Euro. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind taxele de participare la 
Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE ŞI MEDIU, organizat 
de către facultate în perioada 24 - 25 octombrie 2019: 
 300 lei pentru participanţii din România, respectiv 70 euro pentru participanţii din 

străinătate.  
 Persoanele însoţitoare vor achita 100 lei, respectiv 25 euro. 
     Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

privind  cazarea unui număr de 40 de studenţi, în căminele Universităţii din Craiova, pentru 2 
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(două) nopţi, în perioada 19-20 aprilie 2019, conform devizului estimativ de cheltuieli aprobat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor extra-curriculare. 

Art. 6.  Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind desfăşurarea practicii de 
specialitate la specializarea Biologie, în perioada 30.06.2019-09.07.2019 la Cabana Rânca - Lac şi 
Grădina Botanică Montană, precum și aprobarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă pentru 
un număr de 41 studenţi şi 2 cadre didactice, pentru anul I (în perioada 30 iunie-6 iulie a.c.) şi 34 
studenţi şi 2 cadre didactice, pentru anul al II-lea ( în perioada 06-09 iulie a.c.). 

 
Art. 7. Se admite cererea domnului prof. univ. dr. Cotigă Constantin  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, conform Art.3 din 
Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice şi/sau de cercetare. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind componenţa 
comisiei de admitere la ciclul I - învăţământ de licenţă la Craiova și la Drobeta Turnu Severin, 
pentru sesiunile de admitere iulie 2019 şi septembrie 2019 şi pentru ciclul II - învăţământ de 
master, la Craiova, pentru sesiunea de admitere din septembrie 2019. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind componenţa 

comisiilor pentru examenele de licenţă la Craiova și la Drobeta Turnu Severin şi de disertaţie, la 
Craiova, sesiunea iunie, septembrie 2019 și februarie 2020, precum și componența comisiilor de 
contestații. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind componenţa comisiei de 
admitere la ciclul I - învăţământ de licenţă şi ciclul II - învăţământ de master, pentru sesiunile de 
admitere iulie 2019 şi septembrie 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind componenţa comisiilor 

pentru examenele de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2019. Propunerile vor fi înaintate Senatului 
universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind componenţa comisiei de 
admitere la ciclul I - învăţământ de licenţă şi ciclul II - învăţământ de master, pentru sesiunile de 
admitere iulie 2019 şi septembrie 2019, precum și componența comisiei de contestații. Propunerile 
vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind componenţa comisiilor 

pentru examenele de diplomă, sesiunea iulie 2019 şi disertaţie, sesiunea iunie 2019, precum și 
componența comisiei de contestații. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind susţinerea: 
  examenului de diplomă, sesiunea iulie 2019, de către cinci absolvenți  din promoțiile 2018 

și 2017; 
  examenului de disertaţie, sesiunea iunie 2019, de către un absolvent din promoția 2018. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

acordarea unei burse sociale din veniturile proprii extrabugetare ale facultăţii pentru un masterand 
de la programul de studii Information Systems for e-Business, an I,  an universitar 2018 - 2019, 
învăţământ cu frecvenţă, cu taxă. 

Art. 16.  Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică  care 
împreună cu Organizaţia Studenţilor din Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 
(O.S.A.C.E.) şi Universitatea din Craiova, organizează cea de-a XI-a ediţie a Simpozionului 
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naţional „Zilele Tehnicii Studenţeşti”  în perioada 14-17 mai 2019, privind furnizarea de servicii 
de cazare pentru 50 de persoane şi masă pentru 80 de persoane, în Căminul numărul 14, conform 
devizului estimativ de cheltuieli aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru desfăşurarea 
activităţilor extra-curriculare. 

Art. 17. Se aprobă propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale privind calendarul şi comisia 
electorală pentru alegerea unui student reprezentant în Consiliul Facultăţii în urma vacantării unui 
loc. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2376/ 26.03.2019 privind punerea 
la dispoziţie a unui număr de 50 de camere a câte două locuri în incinta căminelor studenţeşti, în 
limita locurilor disponibile, conform tarifelor în vigoare, pentru participanții la ediţia a III-a a 
Festivalului Tinerilor Regizori Theater Networking Talents-TNT, din perioada 26-30 iunie 2019. 

Art. 19. Se aprobă propunerea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
recompensarea, conform Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti, celor cinci studenții care au 
obţinut locul III  la concursul internaţional „CFA Institute Research Challenge 2018-2019“, faza 
locală, organizat la Bucureşti, pe data de 2 martie 2019, de CFA Society România. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul 
economic privind acordarea unor împrumuturi din fondul centralizat de cercetare, pentru plata 
contribuţiilor angajatorului şi angajatului aferente salarizării din luna aprilie 2019 a membrilor 
echipelor de cercetare din proiectele PCCDI derulate în cadrul universității. 

 
Art. 21. Se aprobă propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale privind susţinerea examenului de 

disertaţie în sesiunea din iulie 2019 de către doi absolvenți ai facultății, studii universitare de 
master din promoții anterioare 2010 si 2017. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie   care 
efectuează o aplicaţie de teren conform planului de învăţământ, pentru anul al III-lea, specializarea 
Geografie, disciplina Arii Protejate în Pacul Naţional Defileul Jiului, privind deplasarea cu 
autocarul universităţii în data de 10 aprilie 2019, pe ruta Craiova - Filiaşi - Bumbeşti-Jiu - 
Livezeni (Parcul Naţional Defileul Jiului). 

Art. 23. Se aprobă solicitarea  Facultății de Științe, Departamentul de Fizică privind cazarea 
unui profesor Senior Lecturer in Applied Mathematics, Coventry University, U.K., pentru 2 nopţi, 
la căminul nr. 14, în perioada 15-16 mai 2019, cu ocazia susţinerii unui Curs Festiv pentru 
promoţia Fizică 2019 precum și a unor întâlniri cu studenţii de la ciclul de studii master. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind deplasarea cu 
autocarul Universităţii pentru efectuarea unor vizite de documentare a studenţilor de la programele 
de studiu de Electromecanică, Informatică aplicată în Inginerie Electrică respectiv Ingineria şi 
protecţia mediului în industrie, în data de 15.04.2019 la Complexul Hidroenergetic Vâlcea, 
Hidrocentrala Ciunget. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie privind 
cazarea unui profesor de la Universitatea din Klaipeda, Lituania, care va ţine prelegeri în cadrul 
programelor de licenţă, specializările Geografie şi Geografia turismului, în perioada 11-17 mai 
2019, prin programul de mobilităţi Erasmus pentru cadre didactice. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2395/26.03.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 340/28.03.2019 privind restituirea 
taxei de arhivare acte de studii, deoarece studenta a achitat-o eronat. 
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Art. 28. Se aprobă plata taxei anuale de membru pentru Universitatea din Craiova la 

asociația Danube Rectors`Conference, aferentă anului 2019, în cuantum de 500 euro. 

Art. 29. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat educațional între Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Litere și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, având ca scop 
exersarea competenţelor de comunicare în limba engleză a studenţilor din cadrul facultăţii prin 
intermediul unor activităţi de dezbatere pe teme generale NATO. 

Art. 30. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
înscrierea a trei absolvenți ai acestei facultăți de la Drobeta Turnu Severin, promoția 2018, unul de 
studii universitare de licenţă, specializarea Administrarea Afacerilor, zi, și doi de la studii 
universitare de master, specializarea Administrarea Afacerilor în comerţ, turism şi servicii, și 
Managementul organizațiilor publice, la examenul de finalizare a studiilor în sesiunile 
iulie/septembrie 2019. 

Art. 31. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică a Universității din Craiova care în 
parteneriat cu Societatea Inginerilor de Autovehicule din România și cu Organizaţia Studenţilor 
din Facultatea de Mecanică (OSFM) organizează  concursul profesional – ştiinţific studenţesc 
“KART LOW COST”  în perioada: 08.05.2019 - 10.05.2019, privind asigurarea  pentru studenții 
participanți a serviciilor de cazare  (60 de persoane) și de masă (80 de persoane), în campusul de la 
Mecanică, conform devizului estimativ de cheltuieli aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale 
pentru desfăşurarea activităţilor extra-curriculare. 

Art. 32. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2611/03.04.2019 privind 
închirierea Aulei Mihai I al Romaniei, în data de 17.04.2019, ora 12.00, pentru organizarea unor 
seminarii de informare privind Programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”, program 
care îşi propune încurajarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor. 

Art. 33. Se aprobă modificarea Art.13 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice și de cercetare în Universitatea din Craiova pentru a se elimina cerința de 
depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu 
certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent, în concordanță cu 
Ordonanța de Urgență nr. 41 din 28 iunie 2016. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 34. Se aprobă plata taxei anuale de membru pentru Universitatea din Craiova la 
„Agence Universitaire de la Francophonie”, aferentă anului 2019, în cuantum de 2000 euro. 

Art. 35. Se aprobă solicitarea  Facultății de Științe privind reprogramarea examenului de 
finalizare a programului postuniversitar Analize fizico-chimice in domeniul protecţiei mediului 
organizat de către Departamentul de Fizică în perioada 05-06 aprilie 2019, cu aceeași comisie 
aprobată în Şedinţa de Senat din data de 28.02.2019. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 36. Se aprobă solicitarea Direcției Economice privind  alocarea unui cod de identificare 
fiscală pentru SCDA Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr.106, Caracal, Olt, care să fie subordonat 
activităţii didactice a Universităţii din Craiova pentru a putea declara impozitul aferent 
indemnizaţiei de hrana pentru salariaţii SCDA Caracal, prin Declaraţia 112. 

Art. 37. Se aprobă solicitarea Serviciului Administrativ Cămine și Spații  UCv privind 
trecerea pe cheltuieli la activitatea Cămine Cantine a sumei de 155 lei reprezentând taxă cămin, 
pentru luna ianuarie 2018, pentru un student din Camerun.  

Art. 38. Se aprobă solicitarea Serviciului Administrativ Cămine și Spații UCv  privind 
scutirea de la plata  taxei de cămin, pentru o studentă de la Facultatea de Agronomie, anul al II-lea, 
conform  Regulamentului de organizare și funcționare Cămine Cantine, Art.27, lit. m) și n). 






