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HOTĂRÂREA 
 nr. 20 din 12.07.2017 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

12.07.2017, 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. Universitatea din Craiova oferă candidaților care susțin examen de admitere în anul 

universitar 2017/2018 (licență, master, doctorat) cazare gratuită în căminele proprii, în zilele în care 
se desfășoară concursurile de admitere. Cazarea se realizează la administrația căminelor studențești 
nr. 6, 10 și 12, în baza legitimației de concurs și a actului de identitate. Cazarea pentru un însoțitor 
al candidatului care susține examen de admitere este în cuantum de 30 lei/zi. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind  

lista nominală a cadrelor didactice care vor constitui comisia tehnică de întocmire şi verificare a 
subiectelor, de întocmire a baremului, de corectură şi de rezolvare a contestaţiilor pentru concursul 
de admitere la studiile universitare de licenţă (sesiunile iulie şi septembrie 2017), domeniul 
Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programele de studii: Calculatoare, învăţământ cu frecvenţă, 
Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu frecvenţă. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind  

lista nominală a personalului didactic şi tehnico-administrativ care va participa la supravegherea 
candidaţilor ce vor susţine examen de admitere la aceasta facultate.  

 
Art. 4. Se aprobă premierea studenților de la Facultatea de Litere participanți la diferite 

concursuri naționale, conform referatului facultății. 
 

Art. 5. Se aprobă premierea studenților de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică participanți la diferite concursuri naționale, conform referatului facultății. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură pentru  cazarea în căminele 

studenţeşti ale universităţii, la tariful administrativ de 5 lei/loc/zi şi asigurarea condiţiilor de servire 
a mesei pentru un număr de 31 persoane de la USAMV Cluj-Napoca - Facultatea de Horticultură 
(28 studenţi, 2 cadre didactice şi un şofer) în zilele de 18 şi 19 iulie 2017, conform Acordul de 
colaborare între Universitatea din Craiova - Facultatea de Horticultură şi USAMV Cluj-Napoca - 
Facultatea de Horticultură. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu nr. 4228/07.07.2017 , privind rezervarea postului didactic de 

lector, în anul universitar 2017-2018, pentru un  cadru didactic la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, Centrul universitar Drobeta Turnu Severin, departamentul Economie, 
Contabilitate, Afaceri Internaţionale. 
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Art. 8. Se aprobă înfiinţarea, în cadrul Universităţii din Craiova, a Centrului de Competenţe 
în domeniul Managementului Universitar (CCMU-UCV). Acesta va funcţiona în sala 130 din 
incinta Căminului studenţesc nr. 6. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind  
componenţa comisiei de evaluare pentru proba de limba engleză, probă eliminatorie pentru 
candidaţii la concursul de admitere la ciclul I - studii universitare de licenţă, an universitar 
2017/2018, care optează pentru programul de studii Calculatoare (în limba engleză) şi pentru 
candidaţii la concursul de admitere Ia ciclul II - studii universitare de master, an universitar 
2017/2018 care optează pentru programul de studii Information Systems for e-Business, pentru 
sesiunile iulie și septembrie  2017. 
 

Art. 10. Se aprobă cererea cu nr. 4311/11.07.2017 privind restituirea sumei de 700 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 11. Se aprobă acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Craiova profesorului emerit Barry Buzan de la London School of Economics and Political 
Science, reputat specialist în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor de securitate, membru al 
Academiei Britanice. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 12. Se aprobă scoaterea la concurs, pe perioadă determinată a unui post de secretar, cu 

norma de 4 ore/zi, pentru Centrul ID Piteşti, al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
cuantumul taxelor de participare la Conferinţa iCOnEc, ediţia a 9-a,  desfășurată în perioada 27- 
28.10.2017, astfel: 70 euro/participant sau 300 lei/participant, respectiv, 200 lei pentru participanţii 
care au contribuit cu 2% din impozitul pe venit pentru Fundaţia Constantin Boţea. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 

organizarea unor programe postuniversitare şi cursuri de formare profesională: 
 SECURITATE CIBERNETICĂ PENTRU MANAGERI - program postuniversitar de formare 

și dezvoltare profesională continuă  (11 ECTS, 90 ore, 50 de cursanți) și taxele aferente (taxă 
de şcolarizare-750 lei, taxă de înscriere- 100 lei și taxă de înmatriculare- 150 lei); 

 PREGĂTIRE PENTRU APLICAREA REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND 
PROTECŢIA DATELOR (REGULAMENTUL (UE] 2016/679) - curs de formare 
profesională și taxa de participare - 350 lei); 

 REPREZENTAREA VIZUALĂ A INFORMAŢIEI - INFOGRAFICE - curs de formare 
profesională  și taxa de participare - 350 lei). 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă componența comisiei de analiză privind cele două contestaţii înregistrate 

cu nr. 3773/22.06.2017 (la sancţionarea cu evacuare şi pierderea definitivă a dreptului de cazare în 
căminele studenţeşti pe toată durata studiilor ) și cu nr. 3774/22.06.2017  (la sancţionarea cu 
evacuare şi pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele studenţeşti pe durata anului 
universitar 2016-2017). 

Art. 16. Se aprobă componența comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru un șef de 
echipă care nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu. 

Art. 17. Se aprobă componența comisiei care va analiza și decide stabilirea prețului de 
vânzare pentru grâul de consum și triticale, pentru producţia din anul 2017, după analiza ofertelor. 



Art. 18. Se aprobd modificarea perioadei de depunere a cererilor de precazare pentru studenlii
din anul I de studii, din perioada iniliala de 01-10 august 2017, in perioada 24 iulie - 05 august
2017. Cererile se depun la sediul Convenliei Organizaliilor Studenfe$ti (C.O.S.), din Strada Petre
Ispirescu, nr.107 H, Cdminul studenlesc nr.6, Sala 1, in intervalul orar 9-17.

Art. 19. Prezentahotdrdre se afi;eazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.
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