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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 22.04.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
22.04.2016, 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 reluarea procedurilor legale, în conformitate cu Art. 54 alin. (10) din 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2016-2017, anexa 5559/27.10.2015, pentru liceul Voltaire. 

 
Art. 2. Se aprobă validarea listei finale a cadrelor didactice care au primit acordul pentru 

pretransferul  liber consimțit la liceul Voltaire, începând cu anul școlar 2016-2017. 
 

Art. 3. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (Drobeta-Turnu Severin) de către șef 
lucrări dr. Ștefan RADU, până la validarea alegerilor pentru funcția de Director al 
Departamentului. 
 

Art. 4. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Chimie de către conf. univ. dr. Cristian TIGAE, până la validarea alegerilor pentru funcția de 
Director al Departamentului. 
 

Art. 5. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Măsurători Terestre, Management, Mecanizare   de către șef lucrări dr. Marius MILUȚ, până 
la validarea alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului. 
 

Art. 6. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Horticultură și Știința Alimentului de către conf. univ. dr. Felicia TUȚULESCU, până la 
validarea alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului. 

Art. 7. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale de către conf. univ. dr. Cristian Ovidiu 
DRĂGAN întrucât în data de 22.04.2016 încetează numirea ca Directori interimar a domnului  
conf. univ. dr. Daniel TOBĂ, până la validarea alegerilor pentru funcția de Director al 
Departamentului. 

Art. 8. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentului 
de Teologie de către lector univ. dr. Ion RESCEANU, până la validarea alegerilor pentru funcția 
de Director al Departamentului. 
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Art. 9. Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcția de director de departament pentru: 
Departamentul Măsurători terestre, Management, Mecanizare, Departamentul Horticultură și 
Știința alimentului și Departamentul de Teologie: 

-  Depunerea candidaturilor: 25 aprilie 2016- 26 aprilie 2016;  
- Alegerea directorului departamentului: 27 aprilie 2016. 

 
Art. 10. Se aprobă menținerea sumei pentru penalități de întârziere aplicate firmei 

NITECH conform clauzelor Contractului  de furnizare nr. 2658/A/23.06.2015. 

Art. 11. Se aprobă plata cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului ”Burse universitare 
în România prin sprijin european pentru doctoranzi și post-doctoranzi”, ID POSDRU/159/1.5/S/ 
133255. 

Art. 12. Se aprobă actualizarea Statutului de Organizare și Funcționare a Institutului de 
Cercetare Științifică al Universității din Craiova, precum și a Structurii activităților de cercetare 
– dezvoltare - inovare de la Institutul de Cercetare Științifică. Propunerea va fi înaintată 
Senatului Universitar. 

Art. 13. Se aprobă înmatricularea la studii universitare de licență a domnului Dahiru 
Muddathir Muhammad din Nigeria, în anul I, în anul universitar 2015-2016, programul de studii 
Calculatoare (în limba engleză), la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

Art. 14. Se aprobă taxa de participare în cuantum de 100 lei la Conferința Internațională 
"Educație și Spiritualitate", ediția a III-a, în perioada 11-12 iunie 2016, organizator 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în colaborare cu Facultatea de Teologie 
Ortodoxă. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 15. Se aprobă respingerea contestației nr. 2208/11.04.2016 a domnului GRĂMESCU 
Ștefan Adrian anul II, Facultatea de Mecanică, sancționat cu evacuarea din cămin pe durata 
anului universitar 2015/2016. 

Art. 16. Se aprobă respingerea contestației nr. 2322/13.04.2016 a domnului VOICU 
Angelo Ștefan, anul I, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sancționat cu evacuarea din cămin pe 
durata anului universitar 2015/2016. 

Art. 17. Se aprobă respingerea contestației nr. 2323/13.04.2016 a domnului VÂLCEANU 
Constantin Cristian, anul I, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sancționat cu evacuarea din cămin 
pe durata anului universitar 2015/2016. 

Art. 18. Se aprobă respingerea contestației nr. 2321/13.04.2016 a domnului STOICHIN 
Sorin Daniel, anul I, Facultatea de Teologie Ortodoxă, sancționat cu evacuarea din cămin pe 
durata anului universitar 2015/2016. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea Primăriei Municipiului Craiova de a realiza o construcție 
ușoară, în Grădina Botanică, pentru a pune în valoare Insulița Japoneză, iar în jurul acesteia să se 
toarne o suprafață moale de tip Tartan care nu afectează flora și fauna. 

Art. 20. Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unui spațiu în 
suprafață de 2 mp, situat în holul de la parter din clădirea Facultății de Automatică, 
Calculatoare și Electronică. 



Art.2l. Se aprobd pentru Liceul Voltaire darea in folosinf d gratuitd a unui spaliu la

Facultatea de Mecanicd pdnd la data de 1.10.2016, pentru oblinerea personalitdlii juridice a

Iiceului.

Art.22. Se aprobd solicitarea de la Staliunea Didacticd Banu Mdrdcine pentru inchirierea
unui spaliu de 2850 m2 in perioada 10-13 iunie 2016 pentru organizareaunui festival de muzic6-

OPEN AER.

Art.23. Se aprob[ transferarea halei vier montd gestalie in gestiunea Staliunii Didactice

Banu Mdrdcine.

Art.24. Prezenta hot[r6re se afigeazd pe pagina de internet a Universit[fli din Craiova,

astdzi, 25 .04 .2016.
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