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HOTĂRÂREA 
 nr. 3 din 06.02.2019 

 
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
06.02.2019, 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  modalitatea de desfășurare a concursului de admitere (condiții, criterii 

de departajare în cazul mediilor egale, calendar de admitere) și probele de concurs, conform 
solicitărilor facultăților. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor pentru 

facultăți. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin 
consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă”, calendarul concursului, 
precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații. 

Art. 4. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul „Stagii de practică pentru studenții Facultății de 
Științe”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de 
contestații. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 120/06.02.2019 privind accesul şi 
includerea proiectului „Centru de Resurse și Asistenţă în Învăţare și Formare (CRAIF)” în linia 
de credit a Universităţii din Craiova, pentru prevenirea situaţiilor în care organismul finanţator ar 
putea să înregistreze întârzieri la decontarea cererilor de rambursare, iar derularea activităţilor ar 
putea să se desfăşoare cu dificultate. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 121/06.02.2019 privind accesul şi 
includerea proiectului „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour 
Market in the Cross - Border Area” în linia de credit a Universităţii din Craiova, pentru prevenirea 
situaţiilor în care organismul finanţator ar putea să înregistreze întârzieri la decontarea cererilor de 
rambursare, iar derularea activităţilor ar putea să se desfăşoare cu dificultate. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10000/10.12.2018 privind 
susţinerea examenului de licenţă, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, 
specializarea Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, a unei absolvente a Universității 
Alma Mater din Sibiu, a Facultății de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative promoția 2018. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10008/10.12.2018 privind 
susţinerea examenului de licenţă, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, 
specializarea Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, în sesiunea iulie 2019, a unei 
absolvente a Universității Alma Mater din Sibiu, a Facultății de Ştiinţe Economice, Sociale şi 
Administrative promoția 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10009/10.12.2018 privind 
susţinerea examenului de licenţă, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, 
specializarea Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, în sesiunea iulie 2019, a unei 
absolvente a Universității Alma Mater din Sibiu, a Facultății de Ştiinţe Economice, Sociale şi 
Administrative promoția 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind 
susţinerii examenului de finalizare a studiilor (licenţă), în sesiunea iulie 2019, pentru absolvenţii 
promoţiei 2019, specializarea Traducere şi Interpretare, de la Facultatea de Istorie şi Filologie, la 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, aceeași specializare. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 614/30.01.2019 privind restituirea 
sumei de 100 lei, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 88/29.01.2019 privind restituirea 
primei tranșe din taxa de studiu. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 896/05.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 897/05.01.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 855/04.02.2019 privind restituirea 
a două tranșe din taxa de studiu, deoarece studentul a trecut la buget, începând cu data de 
01.10.2018. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 767/01.02.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu, deoarece studenta a trecut la buget, începând cu data de 05.11.2018. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 768/01.02.2019 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu, deoarece studenta a trecut la buget, începând cu data de 05.11.2018. 

Art. 18. Se aprobă taxele necesare funcţionării Centrului de Testare ECDL, centru  acreditat 
al Universităţii din Craiova. Taxele vor intra în vigoare începând cu 01.04.2019. Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

finanţarea de către Universitatea din Craiova, din fondurile Facultăţii de Automatică, Calculatoare 
şi Electronică, a contribuţiilor şi taxelor aferente salariilor lunii ianuarie 2019 ale membrilor 
echipei de cercetare a proiectului „Servitisation Computer” urmând ca această sumă să fie 
recuperată la încasarea contravalorii facturii. 

 






