
Hotărâre nr. 19  din 13.07.2016   1 
 

  
        
          
 
 
   
      
  

 
HOTĂRÂREA 

 nr. 19  din 13.07.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.07.2016, 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 comisiile pentru centrele de înscriere la admitere în anul universitar 

2016-2017 la specializările din oferta educațională a Universității din Craiova la:  
 Târgu Jiu: Cristina SOARE, Stelian BĂRĂGAN, Dana LUCA, Florentina BIDILICI – 

casier; 
 Slatina: Loredana COTOCEL, Raluca STEPAN, Ionuț CIOC – casier. 
 
Art. 2. Se aprobă decontarea din fondul centralizat al universității a cheltuielilor aferente 

deplasării comisiilor la centrele de înscriere la admiterea din anul universitar 2016-2017 de la 
Târgu Jiu și Slatina, în perioada 18-23 iulie 2016. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe de a modifica componența comisiei de 

admitere pentru proba de competenţă lingvistică la programele de master în limba engleză, la 
specializările: 
 Theoretical Physics/ Fizică Teoretică 
 Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei/Advanced Techniques for information 

processing. 
Propunerea se înaintează Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă continuarea activității după pensionare a cadrelor didactice care  

împlinesc vârsta de 65 de ani în anul universitar 2016-2017, până la sfârșitul respectivului an 
universitar, conform Art. 289, alin. (3)  din Legea educației naționale nr. 1/2011. Propunerea se 
înaintează Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă lista nominală a cadrelor didactice care vor constitui comisia tehnică de 

întocmire şi verificare a subiectelor, de întocmire a baremului, de corectură şi de rezolvare a 
contestaţiilor la disciplinele Matematică şi Informatică, pentru concursul de admitere de la 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, la studiile universitare de licenţă, din 24 
iulie 2016, pentru domeniile:  
 Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programele de studii: Calculatoare şi Calculatoare (în 

limba engleză), învăţământ cu frecvenţă;  
 Ingineria sistemelor, programele de studii: Automatică şi informatică aplicată, Ingineria 

sistemelor multimedia, învăţământ cu frecvenţă;  
 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, programul de studii: 

Electronică aplicată, învăţământ cu frecvenţă. Propunerea se înaintează Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobd lista nominald a personalului didactic Ei didactic auxiliar care va participa
la supravegherea candidalilor care vor susline examen de admitere la Facultatea de Automaticd,
Calculatoare gi Electronicd, la studiile universitare de licen{d, in data 24 iulie 2016, in intervalul
orar 9oo- 1200.'

Art.l. Se aprobd solicitarea Casei de Cultura "Traian Demetrescu" din Craiova pentru
cazarea, in perioada 7-31 august 2016, a 6 sculptori participan\r la cea de-a IV-a edilie a'
Simpozionului Internafional de Sculpturd in piatrd "Drumuri Brdncugiene", intr-unul dintre
cf,minele de tranzit, la tariful administrativ de 5 leilloclzi.

Art.8. Se aprob[ cazarea, in perioada 12.07.2016- 11.08.2016, a l0 angajali ai firmei
SICULUS BAN SRL, din Miercurea Ciuc, in perioada 12.07.2016- 11.08.2016. in Cdrninul
studenfesc nr.15, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, conform tarifului de 30 leilloclzi,
aprobat in Eedinla Senatului din26 mai 2016.

Art. 9. Se aprobd scoaterea la licitalie pentru inchiriere a urmdtoarelor spalii din cadrul
Staliunii Didactice Banu Mdrdcine:

Art. 10. Se aprobd solicitarea studentei Cinsfpa Raluca $tefania, din anul al III-lea,
Facultatea de Economie Ei Adrninistrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate qi Informaticf, de
gestiune, forma de invdldmAnt cu frecven!f,, de a i se restitui taxa in cuantum de 160 lei achitatd
eronat.

Art. 11. Se aprob[ solicitarea absolventei CHIRCAN Marilena, studii postuniversitare,
specializarea Conversie in informaticd, forma de invdldmAnt cu frecven!6, de a i se restitui taxa in
cuantum de 150 lei achitatd eronat.

ArL12. Se aprobd solicitarea studentei TOMA Simona Elena, din anul al III-lea, Facultatea
de Litere, specializarea Limba qi literatura romdnd - Limba qi literatura latinf,, forma de

inv6!f,mdnt cu frecvenld, de a i se restitui taxa in cuantum de 100 lei achitati eronat.

Art. 13. Se aprobd solicitarea Facultdlii de Litere de a se modifica taxa de qcolarizare
pentru Prograrnul de Conversie in Pedagogia invdfdmdntului primar ;i pregcolar, de la | 200
lei/semestru la 1 400 lei/semestru, incepdnd cu anul universitar 2016-2017. Propunerea va fi
inaintatf, Senatului universitar.

Art. 14. Prezenta hotdrdre se afiseazd pe pagina de internet a Universitalii din Craiova.

Pregedintelg 1 

-Consiliu lui d e Administra{ie,
Prof. univ. dt: Ceztr Ionut SPi 'r.
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