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HOTĂRÂREA 
 nr. 17 din 14.06.2018 

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

14.06.2018, 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 solicitările  Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

absolvenţii proprii, care nu au susţinut licenţa/disertaţie în anul absolvirii, pentru înscrierea 
acestora la examenul de finalizare a studiilor în sesiunile iulie/septembrie 2018. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind transportul a unui număr de 20 de 
calculatoare și o imprimantă,  în data de 21.06.2018, de la Sibiu. Acestea fac obiectul  unui 
contract de donaţie al unei firme pentru laboratoarele Facultății de Științe. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3694/13.06.2018 a unui absolvent 
al Universității „Constantin Brâncuși”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management Public, 
promoţia 2016, specializarea Sociologie, privind susţinerea examenului de finalizare a studiilor 
universitare de licenţă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, specializarea 
Sociologie, sesiunea iulie 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului Universității din Craiova. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
privind avizarea Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
FORMAREA PROFESORILOR PENTRU CLASA VIRTUALĂ (CVFORM) în vederea aprobării de 
către Senat. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3650/12.06.2018 privind restituirea 
taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic, în cuantum de 300 lei, deoarece 
beneficiază de prevederile Contractului Colectiv de Muncă. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind ştergerea debitelor pentru un 
student în anul IV-lea, la specializarea Inginerie economică, în domeniul mecanic, deoarece în  
anul IV 2017/2018 a avut  prelungire de şcolaritate, credite și nu trebuiau create debite. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 459/12.06.2018 privind acordarea  
un împrumut din fondul centralizat  al Universităţii din Craiova pentru proiectul ROSE „Am ales 
FIE-rămân (FIE-R)”, pentru plata contribuţiile sociale aferente lunii mai 2018. Suma va fi 
returnată o dată cu primirea tranșei a doua de la minister. 
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Art. 8. Se aprobă  pentru personalul Universității din Craiova, Metodologia  de acordare a 
voucherelor de vacanţă  în anul 2018. 

Art. 9. Se aprobă Contractul cadru de studii pentru ciclul de studii universitare de 
licență/master, învățământ cu frecvență, care se va folosi începând cu anul universitar 2018/2019. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3546/07.06.2018 privind restituirea 
taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018, pentru un student care nu a obținut viza de 
la Ambasada României din Kuweit.  

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind alocarea unei sume din 
fondul centralizat care să  acopere cheltuielile legate de cazarea şi masa pentru un număr de 22 
persoane (21 de studenţi şi un cadru didactic) care urmează să efectueze 80 de ore de practică de 
specialitate la Istorie, pe şantierul arheologic-şcoală de la Sucidava (Corabia, jud. Olt), potrivit 
structurii anului universitar în curs, în perioada 25 iunie-8 iulie 2018. Decontarea se va face pe 
bază de facturi din fondul Facultăţii de Ştiinţe Sociale. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3727/14.06.2018 privind  acordarea 
de sprijin financiar în derularea proiectului „Stagii de practică pentru studenţii Facultății de 
Științe”, prin includerea acestuia în lista proiectelor finanţate de Universitatea din Craiova prin 
linia de credit deschisă cu destinaţia aceasta ( finanţarea proiectelor). Sumele primite cu titlu de 
împrumut vor fi rambursate pe măsura încasării sumelor de la Autoritatea de Management. 
Dobânda aferentă sumelor împrumutate se va suporta din veniturile Facultăţii de Științe implicată 
în derularea proiectului. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3722/14.06.2018 privind  acordarea 
de sprijin financiar în derularea proiectului „Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de 
Educaţie Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”, prin includerea acestuia în lista proiectelor 
finanţate de Universitatea din Craiova prin linia de credit deschisă cu destinaţia aceasta ( 
finanţarea proiectelor). Sumele primite cu titlu de împrumut vor fi rambursate pe măsura încasării 
sumelor de la Autoritatea de Management. Dobânda aferentă sumelor împrumutate se va suporta 
din veniturile facultăţilor implicate în derularea proiectului. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3721/14.06.2018 privind  acordarea 
de sprijin financiar în derularea proiectului „Stagii de practică performante pentru studenţii 
Facultăţilor de Litere și FEAA”, prin includerea acestuia în lista proiectelor finanţate de 
Universitatea din Craiova prin linia de credit deschisă cu destinaţia aceasta ( finanţarea 
proiectelor). Sumele primite cu titlu de împrumut vor fi rambursate pe măsura încasării sumelor de 
la Autoritatea de Management. Dobânda aferentă sumelor împrumutate se va suporta din 
veniturile facultăţilor implicate în derularea proiectului. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3728/14.06.2018 privind  acordarea 
de sprijin financiar în derularea proiectului „Profesori buni pentru copii fericiţi”, prin includerea 
acestuia în lista proiectelor finanţate de Universitatea din Craiova prin linia de credit deschisă cu 
destinaţia aceasta ( finanţarea proiectelor). Sumele primite cu titlu de împrumut vor fi rambursate 
pe măsura încasării sumelor de la Autoritatea de Management. Dobânda aferentă sumelor 
împrumutate se va suporta din veniturile Facultăţii de Litere implicată în derularea proiectului. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3720/14.06.2018 privind  acordarea 
de sprijin financiar în derularea proiectului „Facilitarea integrării studenţilor pe piaţa muncii prin 
consiliere şi participare la programe de învăţare la locul de muncă”, prin includerea acestuia în 
lista proiectelor finanţate de Universitatea din Craiova prin linia de credit deschisă cu destinaţia 
aceasta (finanţarea proiectelor). Sumele primite cu titlu de împrumut vor fi rambursate pe măsura 




