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HOTĂRÂREA 
 nr. 12 din 12.04.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
12.04.2017, 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, ca urmare a  Ordinului M.E.N. nr. 123 GP/07.04.2017, repartizarea 
numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii universitare de licenţă 
şi master, în anul universitar 2017/2018, pe facultăți, urmând ca acestea să transmită 
repartizarea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii 
universitare de licenţă şi master, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate 
sau autorizate. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
privind taxa de şcolarizare/cursant/curs, în valoare de 300 lei pentru trei programe de formare 
continuă care au fost acreditate ca urmare a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 5990/16.12.2015. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
pentru perceperea unei taxe de participare în cuantum de 100 de lei pentru Conferinţa 
Internaţională “Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: Stratégies, instruments, parcours 
créatifs”, ediţia I, organizată în perioada 17-18 iunie 2017. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură pentru perceperea unei taxe de 
participare la Simpozionul cu participare internaţională ”Horticultură, Alimente şi Mediu - 
priorităţi şi perspective”, în cuantum de 300 lei/70 Euro, pentru persoanele care participă cu 
lucrări la simpozion şi de 100 lei/25 Euro pentru persoanele însoţitoare. Simpozionul se va 
desfășura în perioada 26-27 octombrie 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 
pentru premierea echipei (formată din doi studenți și un cadru didactic) participante la 
Concursul internaţional Renesas MCU Car Rally 2017, desfăşurat în localitatea Nuremberg, 
Germania, unde a obţinut Premiul I la proba de viteză. 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
Universitatea din Craiova 

Consiliul de Administraţie 
 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688, e-mail: rectorat@central.ucv.ro 

www.ucv.ro 



Hotărârea nr. 12 din 12.04.2017  2 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru premierea studenților 
participanți la colocviile naţionale studenţeşti din anul 2017, în conformitate cu Metodologia 
privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în 
cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 7. Se aprobă acordarea a șase burse de performanță  și a trei burse speciale pentru 
activități cultural-artistice, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017, 
conform criteriilor din Anexele 2 și 3 ale Regulamentului privind acordarea burselor şi a 
altor forme de sprijin material pentru studenţi. 

Art. 8. Se aprobă anularea Deciziei cu nr. 109 C/28.03.2017. 

Art. 9. Se aprobă cererea cu nr. 2265/04.04.2017 privind restituirea taxei de 
școlarizare pentru anul pregătitor, an universitar 2016/2017, în cuantum de 2.430 euro, 
deoarece din motive personale solicitantul nu a ajuns la studii în România. 

 
Art. 10. Se aprobă cererea cu nr. 175/06.04.2017 privind restituirea taxei de școlarizare 

pentru  anul I, studii universitare de master, de la Facultatea de Litere, anul universitar 
2016/2017, în cuantum de 1.980 euro, deoarece solicitantul nu a obținut viză de studii în 
România. 
 

Art. 11. Se aprobă cererea cu nr. 2299/05.04.2017 privind  restituirea taxei 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 primul semestru al anului universitar 2016/2017. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru cazarea în căminele 

universităţii a unui număr de 20 studenţi (6 băieţi şi 14 fete) în perioada 26-28 aprilie a.c., 
participanți la Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de 
Litere, ediţia I, Craiova, 27 aprilie 2017, în limita locurilor disponibile, conform tarifelor în 
vigoare. 

 
Art. 13. Se aprobă deplasarea delegaţiei de studenţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai 

Asociaţiei studenţilor de la Facultatea de Horticultura pe ruta Craiova - Bucureşti şi retur, în 
perioada 4 - 7 mai 2017, cu microbuzul Facultăţii de Agronomie, la Concursul studenţesc 
ştiinţific şi profesional AGRONOMIADA, Ediţia a XXIX-a 2017. 

 
Art. 14.  Se aprobă solicitarea Facultății de Științe pentru cazarea, în limita locurilor 

disponibile și la tarif administrativ,  în 12 camere, 2 nopţi, la Căminul studenţesc nr. 14, în 
perioada 12-13 mai 2017, a unor invitaţi ce vor participa la Concursul de Fizică "Liviu Tătar" 
şi la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova domnului dr. 
C.Ş.I Mihai VIŞINESCU, de la I.N.C. I.F.I.N. Horia Hulubei, evenimente incluse în "Zilele 
Fizicii" 2017. 

Art. 15. Se aprobă iniţierea unui program nou de studii universitare de licenţă Chimie 
farmaceutică, cu durata de 3 ani, 180 de credite în domeniul Chimie, la propunerea 
Departamentului de Chimie. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 16. Se aprobă ca 5% din veniturile CSUD-UCv să fie constituite într-un centru de 
cost, în cadrul universității, prin diminuarea procentului care se virează la fondul centralizat, 
pentru asigurarea suportului necesar dezvoltării bazei materiale.   
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Art. 17. Se aprobă solicitarea AIESEC Craiova pentru cazarea în Căminul studențesc 
nr. 10, în limita locurilor disponibile și la tarif administrativ, a studenţilor străini care vor 
participa la proiectul "Become", ce presupune activităţi de educaţie non-formală pentru 
studenţii craioveni, după cum urmează: 10 locuri de cazare în perioada 5 mai 2017 - 18 iunie 
2017 și 15 locuri de cazare în perioada 2 iunie 2017 - 16 iulie 2017. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea AIESEC Craiova pentru cazarea în Căminul studențesc 
nr. 12, în limita locurilor disponibile și la tarif administrativ, a studenţilor străini care vor 
participa la proiectul "Discover", ce presupune activităţi de educaţie non-formală pentru elevii 
craioveni, după cum urmează: 45 locuri de cazare în perioada 30 iunie 2017 - 13 august 2017 
și 45 locuri de cazare în perioada 7 iulie 2017 - 20 august 2017. 

Art. 19. Se aprobă scutirea de la plata taxei aferente eliberării certificatului de 
competenţă lingvistică (engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă) de către Centrul de 
limbi moderne Interlingua, pentru studenţii Universităţii din Craiova care solicită eliberarea 
acestui document, în baza unei adeverinţe eliberate de secretariatul facultăţii care certifică 
depunerea dosarului de aplicaţie pentru o mobilitate Erasmus+. Perioada pentru care se acordă 
această scutire se încheie la terminarea Programului de mobilităţi Erasmus+ 2014-2020. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Banu Mărăcine pentru scoaterea la 
licitaţie publică, în vederea închirierii a patru spatii. 

Art. 21. Se aprobă efectuarea unei misiuni de audit a activității desfășurate în cadrul 
contractului de asociere în participațiune dintre UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA și SC 
DANCOR AGRO PRODALIMENT SRL, care privește perioada  2012/2017. 

Art. 22. Se aprobă prelungirea termenului limită privind încasarea taxelor de şcolarizare 
din anul universitar 2016/2017 pentru forma de şcolarizare doctorat cu tranşa scadentă la 
15.04.2017, până la data de 27.04.2017(inclusiv), cu pierderea calității de student  în 
28.04.2017. 

Art. 23. Se aprobă afilierea Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova la Reţeaua de 
Institute şi Şcoli de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est - NISPACEE (The 
NetWork of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) şi 
plata cotizaţiei anuale, în cuantum de 350 Euro. 

Art. 24. Se aprobă închirierea unui spațiu cu suprafața de 14,35 m2 situat în clădirea 
Căminului studențesc nr. 13, cu păstrarea obiectului de activitate. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Caracal 
pentru vânzarea unei cantități de 214 tone de mazăre furajeră de consum, la preţul de 850 
lei/tona + TVA. 

Art. 26. Se aprobă disponibilizarea unui mijloc fix (ponton, la Drobeta-Turnu Severin) 
aflat în stare de funcţiune la data de 30.03.2017, în conformitate cu H.G. 841/23.10.1995, 
modificat şi completat de H.G. 966/23.12.1998 şi H.G. 411/05.05.2005. 

Art. 27. Se aprobă închirierea unui teren, în suprafață de 1.000 m2 situat în Complexul 
Automatică - Inginerie Electrică, cu scopul amenajării unui teren de sport. Universitatea din 
Craiova va putea desfășura activități sportive gratuit, conform unui program stabilit ( luni-
vineri orele 800-1600 și în week-end două zile/lună). 

 



Art. 28. Prezenta hotdr0re se afiqeazd pe pagina de intemet a Universitefli din Craiova.
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