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HOTĂRÂREA 
 nr. 12 din 08.05.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
08.05.2019, 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  anulează articolul 8 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din 

17.04.2019. 
 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind recompensarea studenţilor care au 

obținut premii la concursul „Hexagonul Facultăţilor de Drept” organizat în acest an de Facultatea 
de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 
unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
recompensarea echipei care a participat la concursul studenţesc internaţional „Renesas MCU Car 
Rally 2019”, etapa europeană, în cadrul competiţiei Embedded Word 2019, la Nurnberg, 
Germania, în perioada 27-28 februarie 2019, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 
unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind recompensarea studenţilor 

care au obținut premii la concursul „Provocări şi oportunităţi privind valorificarea deşeurilor agro-
alimentare” organizat în perioada 18-20 aprilie 2019, la Universitatea  „Lucian Blaga” din Sibiu, 
în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

cazarea în perioada 11-18 mai, în căminul nr.14,  a unui profesor din Italia, care va susţine un curs 
la programul de masterat International Economics and Business Administration. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

decontarea drepturilor salariale, la tariful specific pentru Şcoala Doctorală, aferente celor 28 de ore 
prestate de doi profesori de la University of Piraeus  și de la University Tor Vergata Roma la: 
programul de studii de licenţă, Economie şi Afaceri Internaţionale în limba engleză şi la 
programul de studii de master International Economics and Business Administration, în limba 
engleză. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, în sesiunea iulie 2019, pentru o absolventă de 
studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani,  specializarea Finanţe şi bănci, forma de 
învățământ  ID, promoția 2010. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea pentru o noapte (17-18 

mai 2019), în două camere single, în Căminul nr. 14 al Universităţii din Craiova a doi participanți 
la Conferinţa Internaţională Text, Context, Pretext, ce se va desfăşura în perioada 1 7 - 1 8  mai 
2019. 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

cuantumul taxei  de 300 lei sau 70 Euro  pentru  un articol publicat în Analele Universităţii, seria 
Ştiinţe Economice  și susținut la Conference Competitiviness and Stability in the Knowledge-
Based Economy, organizată în perioada 25-26 octombrie 2019. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
   

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind deplasarea cu 
autocarul universităţii a studenților din anul al II-lea, în perioada 3-7 iunie  2019  și 10-14 iunie 
2019, de la Facultatea de Agronomie până la Plus Aqua și înapoi la Facultatea de Educație Fizică 
și Sport, în intervalul orar 7:45- 10:30. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport privind deplasarea cu 
autocarul universităţii a sportivilor participanți la Campionatele Naționale Universitare de Tenis 
de Masă, în perioada 18-19 mai 2019, de la căminul Colegiului Ștefan Odobleja, unde sunt cazați, 
la sala de sport a facultății și la Stadionul Ion Oblemenco, unde se va desfășura competiția. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare și relaţii cu mediul socio-economic 
privind cazarea în şase camere single de la căminul nr. 14 pentru invitaţii din ţară şi din străinătate 
participanți la manifestări sub egida proiectului FSS aprobat de Ministerul Educației Naționale 
pentru Departamentul de Fizică: 2 camere single în perioada 17 -19 mai (2 nopţi) și 4 camere 
single în perioada 18 - 19 mai (1 noapte). 

Art. 13. Se aprobă demararea procedurilor de selecție prin concurs a membrilor echipei 
Universităţii din Craiova pentru proiectele „Stagii de practică pentru studenții Facultății de 
Științe” și „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din 
administrație și justiție”, precum și membrii comisiei de selecție și ai comisiei de contestații. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3339/07.05.2019 privind  acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat pentru buna desfășurarea Campionatului Naţional 
Universitar De Futsal (feminin) - Ediţia a IV-a, în perioada 31.05.2019 - 02.06.2019. Împrumutul 
va fi returnat în perioada 20-30 iunie 2019 când vor fi virați banii de către Primăria Craiova. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4969/23.04.2019 privind acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat pentru buna desfășurare a proiectului „Retenţia studenţilor 
filologi cu risc de abandon: soluţii integrate”. Valoarea totală a împrumutului va fi restituită către 
Universitatea din Craiova cu ocazia încasării tranşei de finanţare nr. 4 din proiect. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Cercetare și relaţii cu mediul socio-economic 
privind: 

-  plata contribuţiilor aferente salariilor din aprilie 2019 pentru membrii echipelor de cercetare 
din proiectele de tip PCCDI, STAR si TE derulate în cadrul universității; 

- plata salariilor pentru o luna, pentru cei 10 asistenţi de cercetare angajaţi în proiectele 
PCCDI. 
Sumele se vor recupera la virarea banilor de către finanţatori. 
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Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 47/08.05.2019 privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat pentru plata contribuţiilor lunare,  pentru aprilie 2019, ale 
Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului 
„Modelarea, simularea şi controlul avansat al biosistemelor (MOSCBIOS)” finanţat de către 
UEFISCDI în perioada 2018- 2020. Valoarea totală a împrumutului va fi restituită către 
Universitatea din Craiova când UEFISCDI va trimite avansul de 90% din suma alocată pentru 
anul 2019.  

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1012/08.05.2019 privind finanţarea 
de către Universitatea din Craiova, din fondurile Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică, a contribuţiilor şi taxelor aferente salariilor lunii aprilie 2019 pentru membrii echipei 
de cercetare a proiectului  „Servitisation Computer”, urmând ca această sumă să fie recuperată la 
încasarea de către universitate a contravalorii facturii. 

Art. 19. Se aprobă cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice pe perioadă nedeterminată. Pentru salariaţii proprii se vor aplica prevederile 
Contractului Colectiv de Muncă al Universităţii din Craiova.  

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3372/08.05.2019 privind 

recompensarea studentei care au obținut mențiune  la Concursului Naţional Studenţesc de Fizică 
“Dragomir Hurmuzescu” Ediţia a VIII-a, desfăşurat în perioada 18-20 aprilie 2019 la Facultatea 
de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara, în conformitate cu Metodologia privind acordarea 
unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti. 

 
Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3382/08.05.2019 privind finanţarea 

de către Universitatea din Craiova, din fondurile Facultăţii de Educație Fizică şi Sport, a un 
împrumut pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii proiectului Erasmus+ Parteneriat 
Strategic - Training Program For Improving Quality Of Life Of Persons With Down Syndrome 
Through Inclusive Leisure (Ds Leisure), urmând ca această sumă să fie recuperată la încasarea de 
către universitate a ultimei tranşe de finanţare. 

 
Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, ca urmare 

a adresei Universității Tomis din Constanţa - Fundaţia Gaudeamus, privind încheierea protocolului 
pentru ca studenţii promoției actuale și celor anterioare de la specializările Administrarea 
afacerilor, forma de învățământ cu frecvență și Finanțe bănci, forma de învățământ cu frecvență 
să susţină examenul de licenţă cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, conform 
Ordinului nr. 6125/2016 privind elaborarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie şi Ordinului nr. 5643/2017. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 23. Se aprobă  solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele Universităţii a 
unui număr de 6 studenţi - 5 studente şi 1 student, în perioada 14-16 mai 2019, care participă la 
Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi 
latină, Ediţia a III-a, Craiova, 15 mai 2019. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3299/06.05.2019 privind restituirea 
taxei de susținere examen restant, deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3089/22.04.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat, neprimind viză. 




