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HOTĂRÂREA 
 nr. 22 din 18.09.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.09.2017, 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 cererea cu numărul de înregistrare 5794/08.09.2017 privind 
întreruperea studiilor în anul universitar 2017/2018, pentru un student de la Facultatea de 
Mecanică. 

Art. 2. Se aprobă modificarea limitei maxime a tarifului la activitatea de la plata cu 
ora,  pentru licenţă şi master, în anul universitar 2017- 2018, până la 70 lei/oră (brut, fără 
contribuţia angajatorului). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă tarifele de cazare la căminele studențești, pentru anul universitar 
2017/2018, la același nivel ca în anul universitar precedent. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă desfăşurarea activităţii de cazare astfel: 

 în perioada 25-27.09.2017 cazare studenţi anul II, III, şi IV; 
 în perioada 28-29.09.2017 cazare studenţi anul I. 

Programul de lucru pentru această activitate se desfășoară în intervalul orar: 800 -1600. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Inginerie Electrică organizatoare a celei de-a 
11 ediţii a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice – SIELMEN, 
pentru deplasarea la Chișinău, cu autocarul universităţii, în perioada 11-14 octombrie 2017. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică pentru punerea la dispoziţie a unui 
număr de 8(opt) camere în Căminul studențesc nr.14, în perioada 11-13 octombrie 2017, când 
facultatea organizează Conferinţa Internaţională de Inginerie Mecanică, ICOME 2017. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea SCDP Vâlcea pentru  implicarea personalului auxiliar din 
cadrul Facultăților de Agronomie şi de Horticultură, în executarea unor lucrări specifice (în 
anumite perioade, fără a perturba buna desfăşurare a procesului de învăţământ), conform 
solicitărilor de la stațiune. Transportul acestora va fi asigurat de către universitate.   
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Art. 8. Se aprobă prețurile medii pentru grâul de sămânță și  triticale, din  producţia 
anului 2017, conform referatului Direcției Generale-Administrative. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6170/18.09.2017 privind 
scoaterea la concurs a unui post de referent, pe perioadă determinată de un an, la Centrul de 
Cultură Poloneză din cadrul Universității din Craiova. 

Art. 10. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universităţii din Craiova, a sumei de 100 lei, 
reprezentând contravaloare însemne monetare falsificate conform Procesului verbal  cu 
numărul 6/06.09.2017, încheiat cu ocazia depunerii numerarului la Trezoreria Municipiului 
Craiova, unde s-a constatat însemnul monetar falsificat. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea  Work and Travel ca în perioada 01 octombrie 2017 - 15 
aprilie 2018 să fie amplasat unui stand de informare în clădirea centrală a Universităţii şi să 
fie distribuite flyere şi afişe în universitate și în campusuri, numai în locurile special 
amenajate. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea  BRD Groupe Société Générale pentru amplasarea unui 
stand de informare în clădirea centrală a Universităţii şi să fie distribuite flyere şi afişe în 
universitate și în campusuri, numai în locurile special amenajate. 

Art. 13. Se aprobă  solicitarea Facultăţii de Drept pentru punerea la dispoziţie a unui 
număr de10 (zece) camere în Căminul studențesc nr.14, în perioada 5-7 octombrie 2017, când 
facultatea organizează Conferinţa internaţională bienală Sistemul juridic între stabilitate şi 
reformă. 

Art. 14. Se aprobă cererea cu nr. 4515/05.09.2017 privind restituirea sumei de 50 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 15. Se aprobă cererea cu nr. 296/28.07.2017 privind restituirea sumei de 150 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 16. Nu se aprobă cererea cu nr. 546/12.09.2017 privind  achitarea eșalonată a taxei 
de studiu, pentru un student admis la Academia de Poliție ”A.I. Cuza” din București. 

Art. 17. Se aprobă  cererea cu nr. 547/12.09.2017 privind restituirea sumei de 250 lei 
reprezentând contravaloarea taxei de înscriere și de înmatriculare, deoarece programul nu se 
organizează în acest an universitar. 

Art. 18. Se aprobă cererea cu nr. 6027/13.09.2017 privind restituirea sumei de 800 lei, 
reprezentând taxa de înscriere la examenul de licență, întrucât studentul nu se poate prezenta 
la examen. 

Art. 19. Se aprobă cererea cu nr. 6026/13.09.2017 privind restituirea sumei de 100 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 20. Se aprobă cererea cu nr. 6008/13.09.2017 privind restituirea sumei de 100 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 21. Se aprobă cererea cu nr. 4562/11.09.2017 privind restituirea sumei de 50 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 22.  Se aprobă cererea cu nr. 4622/14.09.2017 privind restituirea sumei de 100 lei, 
deoarece a fost achitată eronat. 
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Art. 23. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 6176/18.09.2017 prin care se 
solicită reducerea timpului de lucru de la 8 ore pe zi la 6 ore pe zi, conform OUG 96/2003, 
Art. 13. 

Art. 24. Se aprobă  solicitarea Direcției Generale Administrative privind structura de 
personal propusă pentru:  
 Căminul Studențesc nr.14 și Cantina fast food;  
  pentru cantina din centru; 
 începând cu data de 25.09.2017, conform referatului. 
 

Art. 25. Se aprobă Raportul Comisiei de Cercetare Disciplinară Prealabilă numită prin 
Decizia nr. 194C/13.07.2017, prin care se propune neaplicarea nici unei sancţiuni. 

Art. 26. Se aprobă componența comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru un 
paznic de la SCDA Caracal. 

Art. 27. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 
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