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HOTĂRÂREA 

 nr. 18  din 06.07.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
06.07.2016, 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 modificarea componenţei Structurii cu Atribuţii de Monitorizare, 

Coordonare şi îndrumare Metodologică privind implementarea şi/sau dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial în Universitatea din Craiova:  

Preşedinte:  Prof. univ. dr. Cezar lonuţ SPÎNU – Rector;   
Membru:  Dr. ing. Cătălin Aurelian ROŞCULETE- Director Direcția Generală -            

Administrativă; 
Secretar:     Lect. univ. dr. Ionuț-Cosmin BĂLOI.  

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport de a înlocui pe doamna 
prof. univ. dr. Taina AVRAMESCU cu domnul prof. univ. dr. Mircea DĂNOIU, din comisiile de 
admitere pentru licență și master, specializarea kinetoterapie.  

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de a înlocui pe lector univ. dr. Gheorghe 

CONSTANTINESCU cu lector univ. dr. Oana Adriana DUȚĂ din comisia  pentru susținerea 
examenului de licență, sesiunea iulie 2016,  specializarea limba și literatura spaniolă. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea domnului COJOCARU F. Răzvan Ion, student în anul al II-lea  

la Facultatea de Inginerie Electrică, forma de învăţământ FR, de a i se restitui suma de 40 lei, 
întrucât a fost achitată eronat. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea domnului DOICARU Petre Dănuț, student  la Facultatea de 

Științe, specializarea Chimia Mediului, de a i se restitui suma de 100 lei, întrucât a fost achitată 
eronat. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru cazarea în căminele studențești 

disponibile a absolvenților Universității „1 Decembrie l918” din Alba Iulia care vin să susțină 
examenul de licență cu Universitatea din Craiova la tariful administrativ  de 5 lei/persoană/ 
noapte. 

 
Art. 7. Se aprobă pregătirea documentației în vederea acordării de către Universitatea din 

Craiova a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, 
prim-viceguvernator al BNR, în data de 28 octombrie 2016, cu prilejul aniversării a 50 ani de la 
înfiinţarea Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. 
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Art.8. Se aprobd solicitarea Facultlfii de Horticultur6 pentru cazarea la tariful
administrativ de 5 lei/persoand/ noapte, in cdminele studenleqti disponibile, a unui grup de 45 de
studenti, 2 cadre didactice gi un gofer de la Facultatea de Horticulturd din Cluj-Napoca care vin
intr-o vizitd de documentare la Universitatea din Craiova, in data de 20 iulie 2016.

Art. 9. Se aprobd solicitarea Facult6lii de Drept pentru cazarea la tariful administrativ de 5'
lei/persoand/ noapte, in c6minele studenfe;ti disponibile, a unui grup de studenfi, de la Facultatea
de Drept din cadrul Universitdlii de Stat din Moldova, care vin la programul de practicd $coala de
Vard, in perioada 29 august - 3 septembrie 2016.

Art. 10. Se aprob6 numirea ca reprezentant legal, cu drept de semndturd,, din partea
Universitdlii din Craiova, pentru "ANELIS PLUS", a domnului prorector prof. univ. dr. Radu
CONSTANTINESCU.

Art. 11. Se aprobi reinnoirea pe o perioadd de 12 luni a Contractului de Parteneriat dintre
Universitatea din Craiova qi AIESEC - Comitetul local Craiova.

Art,l2. Se aproba incheierea unui contract de comodat, intre Universitatea din Craiova qi
Sindicatul IURIS, pe perioadd de 5 ani, avdnd ca obiect camera 2.1, at o suprafala de 14 mp, din
sediul Facult6lii de Drept, Calea Bucureqti, w.107 D, etajul 2, pentru sediul sindicatului IURIS.

Art. 13. Prezenta hotdr0re se afigeazd pe pagina de internet a Universit6lii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administrafie, Sef Birou Juridic.
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