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HOTĂRÂREA 

 nr. 9 din 15.03.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
15.03.2017, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă 

nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, conform propunerilor 
facultăților și departamentelor. Acestea urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României.  

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 
material pentru studenți. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă modificarea cuantumului burselor, la propunerea Convenției 

Organizațiilor Studențești astfel: 
 

 Bursă socială: 460 lei; 
 Bursă de merit: 600 lei; 
 Bursă de excelență: 750 lei. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 4. Se aprobă propunerea Facultății de Drept pentru modificarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de 
master și de doctorat, pentru anul universitar 2017-2018 prin introducerea la Art. 55 a unui nou 
alineat (2): ”Facultățile care susțin examen tip grilă stabilesc în  procedura menționată la Art. 48 
alin. (11) din prezentul Regulament, termenul, modul de depunere și soluționare a contestațiilor la 
baremul de corectare”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova 

domnului dr. Mihai VIŞINESCU, Cercetător Ştiinţific Principal la Institutul Naţional de Cercetare 
- Inovare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, la propunerea Departamentului de 
Fizică, Facultatea de Științe. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru organizarea unei sesiuni de 

examene, în perioada 20-30 martie 2017, pentru studenţii care au beneficiat de burse de studii 
Erasmus+, pe semestrul  I al anului universitar 2016-2017 şi pentru studenţii care au participat la 
competiţii internaţionale în perioada sesiunii de iarnă. 

Art. 7. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de studiu, la tranşa cu 
scadență la data de 15.03.2017 până la data de 30.03.2017 (inclusiv), cu pierderea calității de 
student în data de 31.03.2017. 
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Art.8. Se aprobd componenla Consiliului Departamentului de Formare Continud (DFC).
Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.9. Se aprobd rezultatul concursului pentru acordarea gradafiei de merit pentru
personalul didactic de la Facultatea de Inginerie Electricd.

Art. 10. Se aprobd infiinlarea unui birou de contabilitate pentru fiecare staliune din structura
universitdlii. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 11. Av6nd in vedere structura Staliunii de Cercetare - Dezvoltare Agricold Caracal
aprobatd in Senatul din 29 mai 2014, se aprobd numirea pe perioadd determinatd pdnd. la
rcorganizare a patru qefi de serviciu (departament).

Art.12, Se aprobd Proiectul de buget al Universitdlii din Craiova pe anul 2017. Propunerea
va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 13. Se aprobd scoaterea la licitalie publicS, in vederea inchirierii, a locafiilor pentru
amplasarea unor automate de cafea, ceai sau bduturi rlcoritoare.

Art.14. Se aprobd prelungirea cu un an a doud contracte de inchiriere, pentru:

Art. 15. Se aprobi solicitarea FacultAlii de Inginerie Electricd ca profesorii care vor preda la
programul de master Advanced Electrical Systems si fie scutili de la plata taxei pentru oblinerea
certificatului de competenld lingvistica pentru limba englezd, eliberat de Centrul de Limbi Strdine
Interlingua.

Art. 16. Prezenta hotdrAre se afigeazd pe pagina de internet a Universitdii din Craiova.

Preqedintele Co inistrafie, $ef Birou Juridic,

Prof. univ. NU consilier i"rrlf,,#H,""
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