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HOTĂRÂREA 

 nr. 3 din 25.01.2017 
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
25.01.2017, 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, taxe de înscriere și 
înmatriculare) și probele de concurs, conform  solicitărilor facultăților. Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă Procedura de primire la studii şi şcolarizare a candidaţilor străini 

care nu au cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru UE, Spaţiului Economic 
European sau al Confederaţiei Elveţiene, inclusiv pentru cetăţenii care au dobândit o formă 
de protecţie în România sau apatrizii a căror şedere în România este oficial recunoscută 
conform legii. 
 

Art. 3. Se aprobă pregătirea documentației în vederea acordării de către Universitatea 
din Craiova a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Bernard DAN,  de la 
Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia, la propunerea Facultății de Educație Fizică și 
Sport. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă, având în vedere finalizarea procedurii de selecţie a partenerului 
anunţată public pe site-ul www.ucv.ro,  numirea ASOCIATIEI ENGAGE IN EDUCATION, 
cu sediul  în Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr.13, ca partener într-un acord de 
parteneriat pentru implementarea unui proiect privind Stagii de practică pentru studenții 
Facultății de Științe, proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014 - 2020 (POCU). 

Art. 5. Se aprobă, având în vedere finalizarea procedurii de selecţie a partenerului 
anunţată public pe site-ul www.ucv.ro, numirea BIBLIOTECII JUDEȚENE ”ALEXANDRU 
ȘI ARISTIA AMAN”, cu sediul  în Craiova, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 9, ca partener 
într-un acord de parteneriat pentru implementarea unui proiect privind Stagii de practică 
pentru studenții Facultății de Litere și ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 
proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU). 

Art. 6. Se aprobă, având în vedere finalizarea procedurii de selecţie a partenerului 
anunţată public pe site-ul www.ucv.ro, numirea DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT 
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Art.6. Se aprob6, avdnd in vedere frnalizarea procedurii de selectie a partenerului
anuntatl public pe site-ul www.ucv.ro, numirea DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT
$I TINERET DOLJ, cu sediul in Craiova, Strada Gheorghe Doja, ffi. 2, ca partener intr-un
acord de parteneriat pentru implementarea unui proiect privind Stagii de practicd pentru
studen{ii Facultilii de Educa{ieFizicd" qi Sport, ai Facultdlii de gtiinle Sociale qi ai Facultalii
de Drept, proiect ce va fi depus in cadrul Programului Operafional Capital Uman 2014 - 2A20
(POCU).

Art.7. Prezenta hotdrdre se afi;eazd pe pagina de internet a Universit5lii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administra{ie,

Prof. univ. dr. Cezar Ionut SPiNU

$ef Birou Juridic,
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