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HOTĂRÂREA 

 nr. 20  din 20.07.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
20.07.2016, 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 cazarea în Căminul studențesc nr.10, la tarif administrativ de  5 lei/loc/zi, 

pentru candidații care susțin examen de admitere, probă scrisă, în anul universitar 2016-2017, la 
facultățile Universității din Craiova. 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea domnului PREDA Iulian Octavian candidat la concursul de 
admitere organizat de Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, în sesiunea iulie 
2016, de a fi admis la programul de studii Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu 
frecvenţă, fără taxă, fără susţinerea examenului de admitere, conform art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare 
de licenţă, de master şi de doctorat. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea studentei TĂNĂSESCU Ştefania-Doina, din anul al II-lea, 

Facultatea de Drept, specializarea Administraţie publică (Centrul Universitar Drobeta Turnu-
Severin), forma de învățământ cu frecvență, de a i se restitui taxa în cuantum  de 120 lei achitată 
eronat. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea studentei ROŞCA Maria-Alina, din anul al II-lea, Facultatea 
de Drept, specializarea Administraţie publică (Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin), forma 
de învățământ cu frecvență, de a i se restitui taxa în cuantum  de 120 lei achitată eronat. 

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3499/01.07.2006 cu Orange 
Romania pe o perioadă de 3 ani, conform ofertei făcute de Orange Romania. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de a  înființa un program de conversie 
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Conversie profesională: 
profesor de limba şi literatura română, învăţământ cu frecvenţă, 120 credite ECTS,  durata 
cursului de 4 semestre, taxa de şcolarizare 1200 de lei/ semestru, 60 de locuri, taxa de 
înmatriculare/cursant 150 lei. Propunerea se înaintează Senatului universitar. 

Art. 7. Se aprobă transferul microbuzului 20+1 locuri, neînmatriculat, de la Universitatea 
din Craiova - SCDA Caracal,  la Universitatea din Craiova - Parc auto. 

Art. 8. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză, ca urmare a referatului cu nr. 
4325/15.07.2016, având următoarea componenţă: 
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Pregedinte: consilier juridic Anca UDREA;
Membri: ing. Silviu LOFELMAN;

ing. gtefan IONESCU;
ec. MihaelaNASTASIE;
ec. Marinela LACRaRU - reprezentant sindicat.

Art. 9. Se aprobd circuitul documentelor pentru achizilia de bunuri qi servicii (cheltuieli de

investilii) privind: angajarea cheltuielilor, lichidarea cheltuielilor gi ordonanfarea cheltuielilor.

Art. 10. Se aprobd solicitarea Facultdlii de Economie Ei Administrarea Afacerilor pentru
organizarea:

pentru mdrire de note;

Propunerea se inainteazd Senatului universitar.

Art. 11. Se aprobd mdsurile propuse de Consiliul Facultalii de Drept cu privire la
organizarea concursului de admitere sesiunea iulie 2016, specializarea Drept, forma de inv6!6mdnt'
cu frecvenfi. Propunerea se inainteazd Senatului universitar.

Art.12. Se aprob[ solicitarea Facultalii de Drept pentru sus{inerea examenului de disertafie
in sesiunea septembrie 2016, in perioada 15-20 septembrie, in conformitate cu art.ll din
Regulamentul privind organizarea ;i desJd;urarea examenelor de finalizare a studiilor.
Propunerea se inainteazd Senatului universitar.

Art. 13. Se aprobd cazarea unei delegafii de opt persoane (doud cadre didactice qi gase elevi)
de la Liceul Blaine - Loire Atlantique (Franla) pentru o noapte, 27128 iulie 2016, intr-un cdmin al
Universit6lii din Craiova,latariful administrativ de 5 leilloclzi.

Art. 14. Prezenta hotdr6re se afigeazd pe pagina de internet a Universitdfii din Craiova.

Pregcdintcle Consiliului de Administra{ie,
Prof. un'iv. clr. Cezar Ionuf SPINU
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