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HOTĂRÂREA 
 nr. 16  din 22.06.2016  

 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
22.06.2016, 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 centrele de înscriere pentru admiterea în anul universitar 2016-2017 la 

specializările din oferta educațională a Universității din Craiova la: Slatina, Târgu Jiu și Drobeta-
Turnu Severin. 

 
Art. 2. Se aprobă taxa în cuantum de 500 lei/an pentru analiza dosarului de echivalare 

pentru glisare  într-un an superior. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  
 

Art. 3. Se aprobă taxa în cuantum de 200 lei sau echivalentul în valută, pentru eliberarea la 
cerere, de copii certificate, conform cu originalul, după acte de studii. Plata cheltuielilor poștale va 
fi suportată de persoana care a făcut solicitarea. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă taxa în cuantum de 200 lei pentru analiza și evaluarea dosarelor de 
înscriere a candidaților din țări non UE și transmiterea dosarului la M.E.N.C.Ș. pentru obținerea 
scrisorii de acceptare la studii. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă modificarea taxei de la 40 lei la 50 lei/examen de diferenţă – pentru 

studenţii români/bursieri ai statului român/cont propriu nevalutar, dacă sunt susţinute şi promovate 
în anul universitar în care au fost transferaţi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă modificarea taxei de la 40 lei la 50 lei/examen restant pentru studenţii 

care susţin examenul în sesiunea din toamnă (august-septembrie), în condiţiile în care s-au 
prezentat de două ori gratuit în sesiunile anului universitar în curs. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă modificarea taxei de la 40 lei la 50 lei/examen restant x n, unde n se 

calculează ca diferenţă dintre anul de studiu în care se află şi anul de studiu din care provine 
restanţa. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 8. Se aprobă modificarea taxei de la 100 lei la 200 lei/examen pentru studentul care nu 

şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare – maximum 5 restanţe – în cadrul duratei de 
şcolarizare prevăzute de lege, va achita 200 lei/examen restant; dacă numărul de examene restante 
este mai mare de 5, studentul va achita taxa de şcolarizare pe întregul an universitar, aliniindu-se 
la taxa anului în care este integrat. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 9. Se aprobă taxa de 100 euro/examen restant pentru studentul pe cont propriu valutar, 

care nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare – maximum 5 restanţe – în cadrul duratei de 
şcolarizare prevăzute de lege; dacă numărul de examene restante este mai mare de 5, studentul va 
achita taxa de şcolarizare pe întregul an universitar. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 10. Se aprobă acordarea unui împrumut din fondurile de cercetare ale Facultăţii de 

Agronomie, în sumă de 2578 lei pentru plata contribuţiilor către stat aferente perioadei 01.06.2016 
- 09.09.2016, pentru proiectul ADER 1.1.6/2015 (2015-2018) intitulat „Utilizarea metodelor 
biotehnologice pentru creşterea variabilităţii genetice a materialului de ameliorare şi accelerarea 
progresului genetic în privinţa nivelului şi stabilităţii recoltelor la principalele culturi agricole, în 
contextul schimbărilor climatice”. Suma va fi recuperată din fondurile proiectului. 

 
Art. 11. Se  aprobă componenţa comisiei pentru susținerea examenului de admitere în 

sesiunile iulie 2016 şi septembrie 2016, la cursuri universitare de licență și la cursuri universitare 
de master, pentru Facultatea de Horticultură. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă modificarea componenței comisiei nr.7 pentru examenul de licență, 

sesiunea iulie 2016, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de 
Finanţe, Bănci şi Analiză Economică, din cauza unor probleme medicale ale unui membru al 
comisie. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 13. Nu se aprobă solicitarea firmei S.C. Terapy-K.S.R.L  care are închiriat un spaţiu     
(magazin-librărie) în clădirea centrală a Universităţii din Craiova, pentru a nu plăti chiria în lunile 
iulie şi august. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea de cazare a unui grup format dintr-un profesor și trei 

doctoranzi din China care ne vizitează în cadrul proiectului Marie Curie FP7, în perioada 5 iulie-5 
septembrie 2016, la Căminul studențesc nr.6, cu plata taxelor de cazare stabilite pentru această 
perioadă de vacanță.  

 
Art. 15. Se aprobă componența comisiilor de cazare pentru anul universitar 2016/2017, 

conform anexei. 
 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor de a 
efectua cursuri de pregătire profesională în perioada 02.07.2016-03.07.2016, având un număr total 
de 12 ore, la tariful de 300 lei/cursant. 

 
Art. 17. Se aprobă plata taxei de participare în cuantum de 250 euro (1125 lei), din fondul 

centralizat, pentru concursul naţional ECOTROPHELIA, care se va desfăşura la Universitatea 
"Lucian Blaga" din Sibiu, în perioada 26-28 iunie 2016, unde Universitatea din Craiova va 
participa cu o echipă interdisciplinară de la Facultatea de Horticultura şi Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor. 

 
Art. 18. Se aprobă propunerea Facultății de Drept pentru reprezentantul acesteia în Consiliul 

Calității: acesta este conf. univ. dr. Daniel GHIȚĂ. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar.  

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică de a 

închiria unui autocar, pentru zilele de 6 şi 7 octombrie 2016, când se celebrează ”50 de ani de 



tnvdldmdnt superior de Automaticd tn Craiova" pentru invitalii care vor face o excursie la Porgile,

de Fier I. Decontarea cheltuielilor pentru inchiriere se va face din fondul facultafli.

Art. 20. Se aprobd solicitarea FacultAlii de Educafie Fizicd;i Sport pentru cazarea, conform

tarifelor aprobate pentru aceastd perioadd de vacanfd, a 60 de participanfi, in Ciminul studen{esc

w. 12 din incinta facultAlii, pentru perioada 27 atg:ust - 3 septembrie2016, cdnd se desftEoard

proiectul "Step by step to your future", proiect Erasmus* in parteneriat cu organizatii din

Germania, Turcia, Polonia, Cipru qi Italia.

Art.Zl. Se aprobd demararea procedurii pentru tntocmirea documentaliei in vederea

execuliei lucrlrilor Ei oblinerii Autorizafiei de securitate la incendiu pentru cabana RAnca Lac.

Art.22. Se aprobd situaliile financiare anuale pentru exercifiul 2015, pentru S.C. WORK
TEAM ASSOCIATION S.R.L.

Art.23. Se valideazd rezultatul concursului pentru func1ia de administrator la S.C. WORK
TEAM ASSOCIATION S.R.L.: candidatul selectat este domnul RU$INARU Corneliu Dan.

Art.24. Se aprobi ca raportul de similitudini asupra tezei de doctorat sd fie obfinut de

fiecare student doctorand, individual, folosind o platformd agreatd de CNATDCU.

Art.25. Prezerfiahot[rdre se afiqeazd pe pagina de intemet a Universitdfii din Craiova.

$ef Birou
Consilier juri$"ip.:

Preqedintele Consiliului de
Prof. univ. dr. Cezar Ionu
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