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HOTĂRÂREA 
 nr. 6 din 06.03.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
06.03.2019, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă 
nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, conform propunerilor 
facultăților și departamentelor. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind componența comisiei 

de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, pentru sesiunile iulie şi septembrie 2019. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind componenţa comisiei 

pentru admitere la ciclul de studii universitare de master, sesiunile iulie şi septembrie 2019. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind componenţa 
comisiilor pentru examenele de diplomă şi disertaţie, sesiunile iulie şi septembrie 2019 şi februarie 
2020. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind componența comisiilor de 
admitere la ciclul de studii universitare de licenţă,  şi la ciclul de studii universitare de master 
(sesiunile iulie şi septembrie 2019), respectiv comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind componenţa comisiilor pentru 

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

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind componența comisiilor de 

admitere la ciclul de studii universitare de licenţă,  şi la ciclul de studii universitare de master 
(sesiunile iulie şi septembrie 2019), respectiv comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe componenţa comisiilor pentru examenele 
de licenţă şi disertaţie (sesiunile iulie, septembrie 2019), respectiv comisiile pentru soluţionarea 
contestaţiilor. Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, pentru buna implementare a activităţilor 

extracurriculare, privind cazarea în căminele Universităţii din Craiova a unui număr de 9 studenţi 
(3 nopţi cazare) care vor participa în perioada 11-12 aprilie 2019 la Atelierele studenţeşti de 
traducere (franceză, engleză). 
 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1839/06.03.2019 privind acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova pentru a plăti contribuţiile 
aferente drepturilor salariale ale membrilor echipei de cercetare  a proiectului INTERREG V-A 
Romania-Bulgaria Programme cu denumirea „Combined Efforts in Support to Disadvantaged 
People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, din perioada 1-28 februarie 2019. Suma 
va fi restituită în momentul încasării cererii de rambursare, cerere ce va fi depusă în luna iulie 
2019. 

Art. 11. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project), 
subproiectul centre de invatare, cu titlul „CENTRU DE RESURSE Şl ASISTENŢĂ ÎN 
ÎNVĂŢARE Şl FORMARE (CRAIF)”, calendarul concursului, precum și membrii comisiei de 
selecție și ai comisiei de contestații. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal privind 
lista de prețuri pentru diferite lucrări (arat, discuit, semănat ș.a.), pentru anul 2019. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 

cu lista de preţuri pentru materialul săditor pomicol (măr, prun, cais, piersic, alun, nuc, castan), 
pentru anul 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
pentru acordarea unui împrumut din fondul centralizat care să acopere cheltuielile pe lunile 
februarie și martie 2019 (salarii, utilități, impozite clădiri ș.a.). Împrumutul va fi restituit în luna 
mai 2019 după vânzarea de material pomicol sau cel mai târziu în toamna anului 2019. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine pentru acordarea unui 
împrumut din fondul centralizat care să acopere cheltuielile pe lunile februarie și martie 2019 
(salarii, utilități, impozite clădiri). Împrumutul va fi restituit cel mai târziu până la sfârșitul anului 
2019. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine cu lista de prețuri pentru 
băuturi alcoolice, pentru anul 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1680/05.03.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1961/05.03.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea AIESEC privind promovarea în universitate a programului 
"Global Volunteer , ediţia „Summer of a Lifetime”, destinat tinerilor din Craiova, ce are ca scop 
trimiterea acestora în proiecte de voluntariat în peste 126 de ţări. 
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Art. 20. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind prelungirea cu un 
an a contractului de închiriere cu nr. 1184/09.03.2004. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind prelungirea cu un 
an a contractului de închiriere cu nr. 1351/28.03.2005. 

Art. 22. Se aprobă înființarea unei comisii de analiză și componența acesteia ca urmare a 
solicitărilor Ministerului Educației Naționale cu nr. 15181/22.02.2019  și cu nr. 15258/22.02.2019. 
Propunerea va fi înaintă Senatului universitar.  

Art. 23. Se aprobă  solicitarea înregistrată cu nr. 246/06.03.2019 privind recunoașterea 
primei probe de la examenul de licență. 

Art. 24. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 

 

 


