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HOTĂRÂREA 

 nr. 21  din 27.07.2016  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
27.07.2016, 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 elevilor de la Liceul Voltaire care au beneficiat de această 

facilitate și în  anul școlar anterior, în Căminul studențesc nr.14, începând cu 14 septembrie 2016. 
 
Art. 2. Se aprobă rezervarea a 9 camere într-unul din căminele studențești din campusul 

Mecanică, începând cu 14 septembrie 2016, pentru elevii înscriși la Liceul Voltaire, care au 
solicitat cazare, la înscrierea în clasa a IX- a. 

 
Art. 3. Se aprobă căminele și taxele aferente cazării candidaţilor înscrişi în vederea 

susţinerii examenului de gradul al doilea, în sesiunea august 2016, astfel: 
 Cazarea se va realiza în căminele studenţești Nr. 3 și Nr. 6. 
 Taxele de cazare sunt: 
  50 lei/cameră/zi, cazare în regim single; 
 56 lei/cameră/zi, cazare 2 persoane. 

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind modificarea calendarului 

admiterii, astfel: 
 Centrul Universitar Craiova: 

- înscrierea până în data de 27 iulie 2016; 
- afişarea rezultatelor preliminare în data 27 iulie 2016; 

 Centrul Universitar Drobeta Turnu - Severin: 
- înscrierea până în data de 28 iulie 2016; 
- afişarea rezultatelor preliminare în data 28 iulie 2016. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea SCDP Vâlcea pentru acordarea unui împrumut de 30 000 lei, 

din fondul centralizat, pentru realizarea a două module instalaţie pentru producerea nucului altoit. 

Art. 6. Se aprobă taxele pentru Conferința Internaţională "Advances in Engineering and 
Management” ,  A D E M 2016, organizată de Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria 
şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin, în Craiova, în perioada 17-
18 noiembrie 2016: 
 Taxă de participare:   
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- pentru seniori (cercetători/cadre didactice):  90 euro/ 405 lei; 
- pentru studenți  (ciclu licenţă / masterat / doctorat): 40 euro/180 lei; 

 Taxă pentru publicare în editura Trans Tech Publications Ltd.* (Elveţia):  30 euro/135 lei. 
 Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.  
 

Art. 7. Se aprobă proiectele instituționale care vor fi depuse și cuprinse în listele de 
investiții ale Universității din Craiova în perioada următoare:  
 Institutul de Cercetare a Mediului și Schimbărilor Climatice (Locaţia Bulevardul Decebal 

107, beneficiarul Universitatea din Craiova, sursa de finanţare Bugetul naţional si fonduri 
europene atrase prin competiţie programul POSCCE, eventuala cofinanțare nu va depăşi 
2%); 

 Centrului de Transfer tehnologic CTT INCESA (Locaţia Bulevardul Decebal 107, 
beneficiarul Universitatea din Craiova, sursa de finanţare Bugetul naţional și fonduri 
europene atrase prin competiţie programul POR, eventuala cofinanțare nu va depăşi 2%); 

 Reabilitare, modernizare si extindere spatii de învățământ complex facultăți cu profil 
electric (Locaţia Bulevardul Decebal 107, beneficiarul Universitatea din Craiova, sursa de 
finanţare Bugetul naţional și fonduri europene atrase prin competiţie programul POR, 
eventuala cofinanțare nu va depăşi 2%); 

 Reabilitare cămine studențești C11, C13 și teren de sport campus universitar Facultatea de 
Educaţie Fizica și Sport (Locaţia Strada Brestei nr. 145, beneficiarul Universitatea din 
Craiova, sursa de finanţare Bugetul naţional și fonduri europene atrase prin competiţie 
programul POR, eventuala cofinanțare nu va depăşi 2%); 

 Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, echipare cămin studențesc nr. 9 (Complex 
Mecanică) pentru Facultatea de Drept (Locaţia Strada Calea Bucureşti, nr. 107 D, 
beneficiarul Universitatea din Craiova, sursa de finanţare Bugetul naţional și fonduri 
europene atrase prin competiţie programul POR, eventuala cofinanțare nu va depăşi 2%). 
 

Art. 8. Se aprobă Convenția de colaborare dintre Universitatea din Craiova şi Colegiul 
Naţional „Carol I” care privește: 

  cazarea lectorului spaniol în Căminul Studenţesc Nr. 3, Complex Agronomie, conform 
tarifelor în vigoare; 

 activitatea didactică a lectorului spaniol, angajat cu contract de muncă în cadrul Colegiului 
Naţional „Carol I” în anul şcolar 2016-2017, de a susține benevol un număr de 2 (două) 
ore de curs practic pe săptămână în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova.  

 
Art. 9. Se aprobă Regulamentul de organizare a mobilităților internaționale la 

Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar.  

Art. 10. Se aprobă lista de manifestări organizate de Universitatea din Craiova, în luna 
noiembrie a.c., pentru comemorarea eruditului doctor de origine bulgară, Petar Beron. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică pentru susținerea on-line a 
probei de concurs – interviu,  la admiterea în ciclul de studii universitare de master, sesiunea 
septembrie 2016. 

Art. 12. Se aproba cazarea în Căminul Studențesc nr.6, pe perioada vacanței de vară a doi 
studenți de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică: 
 NICHIȚELEA Teodor-Constantin, anul I, studii universitare de master, specializarea 

Sisteme Automate Încorporate; 
 UNGURITU Maria Geanina, anul I, studii universitare de master, specializarea Sisteme 

Automate Încorporate. 
 



Art. 13. Se aprobd:
) constituirea Centrului de cercetare qi Educalie ASTROED ca centru de cost distinct al

UniversitSlii din Craiova;
) taxele pentru activit[li ce vor avea loc in cadrul Centrului:

- Tarif observatii astronomice cu telescoapele din dotarea Centrului - 2 lei/persoand.
- Tarif Curs de iniliere in Astronomie (8 ore) - 100 lei/cursant.

Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art. 14. Se aprobd demararea procedurii pentru ob{inerea Avizului de securitate la incendiu
pentru obiectivul: "Reparalii capitale sediu Rectorat - corp A- pa4ial (Al) - proiect nr.198212014."

Art. 15. Prezenta hotdrAre se afi$eazd pe pagina de internet a UniversitAli din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Administra(ie, $ef Birou Juridic,

co nsilier iqfiifi&fl UDREA
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