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HOTĂRÂREA 

 nr. 11 din 29.03.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
29.03.2017, 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 cuantumul taxelor de școlarizare și administrative pentru anul universitar 

2017/2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare  cu Universitatea ”Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu  pentru ca  studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management 
Public, programul de studii ”Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, promoția 2017 și cele 
anterioare, să susțină examenul de licenţă la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, la 
același program de studii. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea  Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea 
de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management Public, pentru ca studenții de la programul de studii 
”Istorie” să susţină examenul de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, 
la același program de studii, în sesiunea iunie 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului 
Universitar. 

Art. 4. Se validează cadrele didactice care au primit avizul Universității din Craiova și au 
aplicat pe platforma brainmap.ro,  pentru a fi membri în Consiliul Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

Art. 5. Se aprobă scutirea facultăților organizatoare de evenimente de la plata taxei pentru 
închirierea sălii ”Aula Alexandru Buia” din complexul Agronomie.  

Art. 6. Se aprobă încheierea unui contract de colaborare între Universitatea din Craiova și 
Asociația ”Îngerașii Salvatori” pentru  a desfășura un program având ca scop îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi cu nevoi sociale, în particular a persoanelor cu tulburări 
din spectrul autismului. Studenţii Facultății de Educație Fizică și Sport vor avea acces la 
programele de recuperare în timpul lucrărilor practice, stagiilor de practică și contractelor de 
voluntariat. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept ca profesorii care vor preda la programul 
de studii universitare de masterat ”Dreptul afacerilor - Business Law (cu predare în limba 
engleză)”  să fie scutiți de taxele aferente eliberării certificatelor de competenţă lingvistică pentru 
limba engleză, eliberate de Centrul de limbi moderne Interlingua. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru cazarea participanților la Colocviul 
naţional cu tema „Constantin Rădulescu Motru în cultura română a secolului XX”, în perioada 27-
28 aprilie 2017,  în 10 camere/ 2 nopţi, la Căminul studenţesc nr. 14, în limita locurilor disponibile 
și conform tarifelor în vigoare, stabilite de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 8 din 30 iunie 
2016. 

Art. 9. Se aprobă dosarul de încadrare în domeniu a programului de studii universitare de 
master din cadrul Facultăţii de Drept de către A.R.A.C.I.S. ” Dreptul afacerilor - Business Law (cu 
predare în limba engleză)”, învăţământ cu frecvenţă, zi, 60 credite, ca urmare a  avizării 
documentației de către Departamentul de Management al Calităţii. Propunerea va fi înaintată 
Senatului Universitar. 

Art. 10. Se aprobă dosarul de evaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență ”Electromecanică”, învățământ cu frecvență redusă (IFR), domeniul de studii universitare 
de licență ”Inginerie Electrică”, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de 
Electromecanică, Mediu și Informatică aplicată, ca urmare a  avizării documentației de către 
Departamentul de Management al Calităţii. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 11. Se aprobă dosarul de evaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, forma de învățământ cu frecvență (IF), domeniul 
de studii universitare  de licență ” Ingineria transporturilor”, de la Facultatea de Mecanică, 
Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială, ca urmare a  avizării 
documentației de către Departamentul de Management al Calităţii. Propunerea va fi înaintată 
Senatului Universitar. 

Art. 12. Se aprobă dosarul de evaluare periodică a programului de studii universitare de 
licență ”Inginerie și protectia mediului în industrie” (Drobeta Turnu Severin), forma de învățământ 
cu frecvență (IF), domeniul de studii universitare de licență ” Ingineria mediului”, de la Facultatea 
de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (Drobeta 
Turnu Severin), ca urmare a  avizării documentației de către Departamentul de Management al 
Calităţii. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 13. Se aprobă propunerile Facultăţii de Ştiinţe Sociale privind componenţa comisiei de 
admitere pentru anul universitar 2017-2018, a comisiilor pentru examenele de licenţă şi disertaţie 
și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru sesiunile din iunie-iulie 2017. Propunerea va fi 
înaintată Senatului Universitar. 

Art. 14. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare  cu Universitatea ”Tomis” din 
Constanța  astfel încât studenţii promoției 2017 și cele anterioare să susțină examenul de licenţă la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova, la trei programe 
de studii. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 66/27.03.2017 privind acordarea 
unui împrumut în cuantum de 5.230 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a proiectului "Transfer de cunoaştere la agentul economic - Bridge Grant” 2016, 
derulat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învățământului Superior,  a Cercetării,  
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI),  pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova, 
pentru luna martie. Aceasta suma va fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în momentul în 
care UEFISCDI  va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocata 
instituţiei noastre pentru anul 2017 (244.260 lei). 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 67/27.03.2017 privind acordarea 
unui împrumut în cuantum de 5.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
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implementare a proiectului “Sisteme integrate de navigaţie INS/GPS de înaltă precizie şi cost 
redus, bazate pe algoritmi inteligenţi de fuziune a datelor”, finanţat de către UEFISCDI, în 
perioada 2015-2017, în baza Contractului de finanţare cu nr. 18/01.10.2015, la care Universitatea 
din Craiova este unic partener,  pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova, în luna 
martie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în momentul în care 
UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată pentru 
anul 2017  (150.813 RON). 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 68/27.03.2017 privind acordarea 
unui împrumut în cuantum de 8.403 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a proiectului ”Platformă pentru învăţare colaborativă bazată pe instrumente social 
media: aspecte de analiză a datelor", finanţat de către UEFISCDI în perioada 2015-2017,  pentru 
contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova, în luna martie. Această sumă va fi returnată 
fondului de cercetare centralizat în momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din 
Craiova avansul de 90% din suma alocată pentru anul 2017 (224.053 lei). 

 
Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 69/27.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 2.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului „Controlabilitate și probleme de optimizare”, finanţat de către 
UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1109, contract de finanţare 67/01.10.2015, la care 
Universitatea din Craiova este unic partener, pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din 
Craiova, în luna martie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în momentul 
în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată 
pentru anul 2017. 

 
Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 70/27.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de  3.060 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a contractului de cercetare 6C/10.03.2017, ”Cercetări privind structura 
macroscopică şi microscopică a sertizărilor corespunzătoare cablurilor generatoarelor electrice”, la 
care Universitatea din Craiova este unic partener,  pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din 
Craiova, în luna martie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în momentul 
transmiterii tranşei corespunzătoare de finanţare de către beneficiar (Cummins Generator 
Technologies Craiova). 

 
Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 71/27.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 10.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului ”Demonstrator pentru amplificarea directă a efectului Coandă”, 
finanţat de către UEFISCDI în perioada 2017-2018 în baza Contractului de finanţare cu nr. 
37PED/2017, la care Universitatea din Craiova este unic partener, pentru contribuţiile lunare ale 
Universităţii din Craiova,în luna martie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare 
centralizat în momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 
90% din suma alocată pentru anul 2017. 

 
Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 72/27.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 9.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului “Arhitecturi moderne pentru controlul aterizării aeronavelor”, finanţat 
de către UEFISCDI in perioada 2015-2017 in baza Contractului de finanţare cu nr. 89/01.10.2015, 
la care Universitatea din Craiova este unic partener, pentru contribuţiile lunare ale Universităţii 
din Craiova, în luna martie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în 
momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma 
alocată pentru anul 2017. 
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Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 73/27.03.2017 privind acordarea 
unui împrumut în cuantum de 4.640 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului “Participarea României la EUROfusion WPCD-RO” partea 
complementară,  contract de cercetare nr. 177/29.06.2016 din cadrul PN II, Capacitati Modulul III, 
EURATOM-RO Fuziune, pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova, în lunile martie 
și aprilie. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în momentul în care 
INFLPR va trimite către Universitatea din Craiova prima tranşă din avansul pe 2017 din suma 
alocată instituţiei noastre pentru anul 2017 (50.000 lei). 

 
Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 79/29.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 14.668 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului ”Sisteme de conducere avansată a unor bioprocese din industria 
alimentară (ADCOSBIO)”, finanţat de către UEFISCDI în perioada 2014-2017, pentru a putea 
plăti contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de 
cercetare a proiectului, în luna martie 2017. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare 
centralizat în momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 
90% din suma alocată pentru anul 2017. 

 
Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 80/29.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 3.039 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru buna 
implementare a  proiectului ”Sistem de conducere avansata a unei instalaţii de tip biorafinărie 
(BIOCON)”, finanţat de către UEFISCDI în perioada 2014-2017,  pentru a putea plăti contribuţiile 
lunare ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a 
proiectului, în luna martie 2017. Această sumă va fi returnată fondului de cercetare centralizat în 
momentul în care UEFISCDI va trimite către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma 
alocată pentru anul 2017. 

 
Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 81/29.03.2017 privind acordarea 

unui împrumut în cuantum de 40.000 lei, din fondul  de cercetare centralizat,  pentru a începe 
procedurile de achiziţiile de bunuri în cadrul proiectului  „Controlabilitate si probleme de 
optimizare”, finanţat de către UEFISCDI, cod proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1109, contract de 
finanţare 67/01.10.2015 (Universitatea din Craiova este unic partener in acest proiect). Aceasta 
suma va fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în momentul în care UEFISCDI va trimite 
către Universitatea din Craiova avansul de 90% din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 
2017( 176.578 Lei). 

 
Art. 26. Se aprobă cererea cu nr. 2030/27.03.2017 privind restituirea diferenței din taxa de 

școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, întrucât studentul a fost redistribuit, în urma 
eliberării unui loc la buget, la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 
semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017 . 

 
Art. 27. Se aprobă cererea cu nr. 2031/27.03.2017 privind restituirea diferenței din taxa de 

școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, întrucât studenta a fost redistribuită, în urma 
eliberării unui loc la buget, la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 
semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017. 

 
Art. 28. Se aprobă cererea cu nr. 2032/27.03.2017 privind  restituirea diferenței din taxa de 

școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, întrucât studentul a fost redistribuit, în urma 
eliberării unui loc la buget, la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 
semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017. 
 

 



Art.29. Se aprobd cererea cu m. L657109.03.20I7 privind restituirea primei qi a celei de a
doua trange ;i din taxele de qcolarizare D.P.P.D., in cuantum de 2450 lei.

Art.30. Se aprobl cererea cu m. 156128.03.2017 privind restituirea primei tranqe din taxele
de qcolarizare D.P.P.D., in cuantum de 1400 lei.

Art.31. Se aprobd calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018
revizuit, conform Anexei. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art.32. Se aprob6 incheierea unti Acord academic de cooperare infie Armenian State

University of Economics Gyuniri branch (Gyumri, Armenia) qi Universitatea din Craiova.
Propunerea va fi inaintat6 Senatului universitar.

Art.33. Se aprobd incheierea unui Acord academic de cooperare intre Lesya Ukrainl<n
Eastern European University (Ukraine) qi Universitatea din Craiova. Propunerea va fi inaintat6
Senatului universitar.

Art. 34. Se aprobl incheierea unui Acord academic de cooperare intre Universitd Rennes 2
(Rennes, France) qi Universitatea din Craiova. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.35. Se aprobd solicitarea cu numdrul de inregistrare 1772128.03.2017 privind
prelungirea unui contract de muncd pe perioadd determinatd de un an, incep0nd cu 01.04.2017,
intrucdt la aceastd datd expir6 contractul de muncd.

Art.36. Se aprobd prelungirea cu un an a contractului de inchiriere pentru S.C. NIMIAN
PROD S.R.L. - contract de inchirierem.1351128.03.2005.

Art. 37. Prezenta hotdrdre se afiqeazd pe pagina de internet a UniversitSlii din Craiova.

gef Bir,og.{rgi{ic,

Consilier$ir{ ila Udrea

U'vffiffiW.

Consiliului de Administrafie,
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