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HOTĂRÂREA 
 nr. 5 din 27.02.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
27.02.2019, 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 Planul operațional al Universității din Craiova pentru anul 2019. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul 
universitar 2019-2020. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de licență/diplomă și disertație. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind organizarea examenului de 

licenţă pentru aproximativ  55 de absolvenţi de la specializarea Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole, autorizată provizoriu de către ARACIS,  cu o comisie de la o universitate unde există 
acreditare în domeniul acestui program de studii. Pentru promoțiile anterioare, examenele de 
licenţă au fost susţinute cu comisii de specialitate de la Facultatea de Construcţii a Universităţii 
Tehnice din Cluj - Napoca, care s-au deplasat întotdeauna la Universitatea din Craiova. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept ca un student doctorand să desfășoare ore 

în sistemul de ”plata cu ora”, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.  Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar.  

 
Art. 6.  Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind plata cotizaţiei anuale de 450 

Euro, pentru anul 2019, având în vedere statutul facultății de membru al Asociaţiei Europene a 
Facultăţilor de Drept (ELFA). 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind aprobarea statutului de profesor 

invitat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a unui cadru didactic de la Facultatea de 
Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova, în perioada martie - aprilie 2019. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Asociației Studenților de la Facultatea de Drept - ELSA 
Craiova privind rezervarea a 5 locuri în cămine studențești, în perioada 28 februarie - 3 martie 
2019 pentru studenți de la Asociația ELSA Timișoara care vin într-o vizită de studiu. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea Asociației Studenților de la Facultatea de Drept - ELSA 
Craiova privind rezervarea unei camere într-unul din cămine studențești, în perioada 09 martie - 
23 martie 2019, pentru o studentă din Norvegia care va participa la evenimentul STEP. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, pentru 
Şcoala de Vară ”CR-Activ”, privind transportul cu autocarul universităţii pe ruta Craiova - Rânca, 
dus-întors, în zilele de 24, respectiv 30 iunie 2019, cazarea și masa în Cabana universităţii de la 
Rânca. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
componenţa comisiilor pentru examenul de absolvire al cursului postuniversitar de perfecționare 
Managementul proiectelor în unităţile de învăţământ, sesiunile din 17 martie 2019 şi 31 martie 
2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind cazarea, în cămine 
studențești ale Universităţii din Craiova, a 17 studenţi care vor participa la Sesiunea ştiinţifică 
studenţească a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, din perioada 13-15.03.2019. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 230/18.02.2019 privind susţinerea 
examenului de licenţă, în sesiunea din iulie 2019, pentru o absolventă a Facultăţii de Ştiinţe 
Sociale - Universitatea din Craiova, specializarea Sociologie, promoţia 2012. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică  privind schimbarea unui 
membru, deoarece nu mai este angajatul universității, în comisiile de licenţă şi disertaţie, sesiunile 
iulie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism 
şi ştiinţe ale educaţiei privind tariful administrativ de 20 lei brut pentru plata activităţilor de 
practică de specialitate, din planul de învăţământ al următoarelor programe de studii (licenţă şi 
master) din domeniul Ştiinţe ale educaţiei:  

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;  
- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin); 
-  Management educaţional;  
- Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin). 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere de acordare a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului prof. univ. dr. DAN DEDIU, Rector al Universităţii Naţionale de Muzică din 
Bucureşti, în perioada 2008-2016, compozitor şi muzician prestigios, autor a numeroase studii şi 
articole în domeniul muzicologiei româneşti. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere privind recompensarea studenţilor care au 

obținut  premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul universitar 2018-2019, în conformitate cu 
Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate 
deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti, aprobată de Senatul universitar în şedinţa din 29 
septembrie 2016. 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
componenţa comisiei examenului de admitere pentru ciclul I - studii universitare de licenţă - an 
universitar 2019/2020 (pentru sesiunile iulie 2019 şi septembrie 2019). Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

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

componenţa comisiei şi a subcomisiilor examenului de admitere pentru ciclul II - studii 
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universitare de master - an universitar 2019/2020 (pentru sesiunile iulie 2019 şi septembrie 2019). 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
componenţa comisiilor examenului de diplomă şi examenului de disertaţie pentru anul universitar 
2018/2019 (pentru sesiunile iunie-iulie 2019, septembrie 2019, februarie 2020). Propunerile vor fi 
înaintate Senatului universitar. 

Art. 21. Se aprobă taxa de școlarizare în cuantum de 1190 lei/cursant, pentru programul de 
formare profesională  „Urbanism şi amenajarea teritoriului”, cu o durată de 90 de ore. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1479/27.02.2019 privind înfiinţarea 

programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Securitatea sistemelor 
informatice (Cybersecurity) și planul de învăţământ al programului postuniversitar. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1109/13.02.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1110/13.02.2019 privind restituirea 
taxei de studiu, deoarece studentul nu a fost înmatriculat. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1459/26.02.2019 privind restituirea 
primei tranșe din taxa de studiu, deoarece studenta a trecut de la taxă la buget, începând cu data de 
01.10.2018. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept ca un cadru didactic asociat să desfășoare 
ore în sistemul de ”plata cu ora”, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind plata cotizaţiei anuale de 350 Euro, 
pentru anii 2018 și 2019, având în vedere statutul facultății, de membru al The Network of 
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) - 
Reţeaua de Institute şi Şcoli de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est. 

Art. 28. Se aprobă Raportul intermediar pentru Erasmus+, perioada de raportare 
01.06.2018 -15.02.2019. 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie privind efectuarea practicii de 
specialitate de către studenții din anul al III- lea, specializarea Montanologie şi Silvicultură - zi, la 
Centrul Experimental Rânca,  în perioada 17-21 iunie 2019, transportul cu autocarul universităţii 
la Rânca (17 iunie-dus; 21 iunie - întors), cazarea şi masa pentru cei 30 de studenţi. 

Art. 30. Se aprobă solicitările Facultății de Mecanică privind rezervarea autocarului 
universităţii pentru data de 17 mai 2019 și rezervarea unui număr de 10 camere în Căminul nr. 14 
din campusul de la Mecanică, pentru  perioada 15 -17 mai 2019, când facultatea organizează sub 
egida SORGING — Societatea Română de Grafică Inginerească cea de a 8-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale de Grafică şi Design Ingineresc - ICEGD 2019. 

Art. 31. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind cazarea în campusul de la 
Mecanică, în perioada 10-12.04.2019, a15 studenţi și a 5 cadre didactice din afara Universităţii din 
Craiova care vor participa la mai multe evenimente dedicate seniorilor specialişti în Ingineria 
Industrială şi  la acţiunea pentru studenţi „Atelier de Viziune şi Creaţie”. 




