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HOTĂRÂREA 
 nr. 26 din 19.09.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
19.09.2018, 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. Plata taxei  de școlarizare se va face conform termenelor prevăzute în Contractul 
cadru de studii, studenții având posibilitatea de a se reînmatricula, conform legislației în vigoare. 

Art. 2. Se aprobă diminuarea  cuantumului taxei de reînmatriculare la studii universitare de 
licență și master, de la 150 lei, la 75 lei. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6608/17.09.2018 privind susținerea 
examenelor de diferență din anul I,  fără achitarea taxei, pentru un student venit prin transfer din 
Republica Moldova, de la Universitatea Tehnică din Chișinău, la Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Mecanică. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6638/17.09.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular, lector universitar la Facultatea de Drept, conform Art.304, alin. (1) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6748/18.09.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular, asistent universitar la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, conform 
Art.304, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6749/18.09.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular, asistent universitar la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, conform 
Art.304, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5161/07.08.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar  2018/2019, în regim ,,fără plată”, pentru un cadru didactic 
titular, lector universitar la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, astfel: 3 luni 
conform Art.304, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și 9 luni conform Art.54 din 
Codul Muncii. 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

Universitatea din Craiova 
RECTORAT 

Tradiție, Performanță, Viziune 
 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

 



Hotărârea nr. 26 din  19.09.2018  2 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Arte privind comisia de 
concurs şi calendarul de admitere pentru noul program de studii universitare de licență 
„Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: Scenaristică, Publicitate Media, 
Filmologie)”. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind premierea unei studente care a 
obţinut premiul al II-lea în cadrul Simpozionului naţional studenţesc Beyond Language, organizat 
de Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, în data de 04.05.2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6721/18.09.2018 privind decontarea 
abonamentului pentru deplasarea cu trenul, pe ruta Caracal – Craiova, în  anul universitar 2018-
2019, pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6813/19.09.2018 privind 
întreruperea studiilor pentru o studentă de la Facultatea de Horticultură, deoarece beneficiază de o 
bursă în Republica Populară Chineză, în perioada 01.09.2018 - 15.07.2020, la University of Science 
and Technology Beijing, conform Ordinului MEN nr.4392/20.08.2018. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind a III-a etapă a concursului de 
admitere la program de studii universitare de licență Artele spectacolului (actorie): perioadele 
pentru înscrieri și pentru probele de examen. 

Art. 13. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, inclusiv 
anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de 
investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), 
B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC> în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE.   

Art. 13.1       Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29,911,236.32 lei (inclusiv TVA). 

Art.  13.2.      Se aprobă contribuția proprie de 0,5 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 149.903,69  lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>. 

Art. 13.3.        Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), 
B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale Universității 
din Craiova. 

Art. 13.4.       Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 13.5.      Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru 
obiectivul de investiții “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - 
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CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 
ELECTRIC” , indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 13.6.      Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 14. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de 
investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂTĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), 
E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC> în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 
Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  
STUDIULUI DE FEZABILITATE;   

Art. 14.1.     Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) si F(C11) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29.900.500,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 14.2.       Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR 
CU PROFIL ELECTRIC>. 

Art. 14.3.   Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului <REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), 
E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC >, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale Universității 
din Craiova. 

Art. 14.4.     Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 14.5.      Se aprobă Studiul de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții “ 
REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - CORPURI D(C5-6), E(C4) ȘI 
F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU PROFIL ELECTRIC” , indicatorii tehnico-
economici și anexa privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 14.6.       Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 15. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, la obiectivul de 
investiții <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), 
H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 
ELECTRIC> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile 
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 
Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de 
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muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației tehnice întocmite în  cadrul  
STUDIULUI DE FEZABILITATE;   

Art. 15.1.       Se aprobă valoarea totală a proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE 
SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>, în cuantum de 29.990.000,00 lei 
(inclusiv TVA). 

Art. 15.2.       Se aprobă contribuția proprie de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL 
FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC>. 

Art. 15.3.     Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului <REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), 
H(C16), I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL 
ELECTRIC>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile 
proprii ale Universității din Craiova. 

Art. 15.4.      Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 15.5.       Se aprobă Studiul de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții “ 
REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), 
I(C13), J(C14) ȘI K(C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” , 
indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumara a investiției. 

Art. 15.6.       Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați, va fi prezentată în 
plenul Senatului, în vederea actualizării acestora. 

Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 16. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Director al Departamentul de 

Mecatronică și Robotică, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, de către actualul 
director, până la 1 noiembrie 2018. 

Art. 17. Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcţia de Director de departament pentru 
următoarele departamente: Departamentul de limba şi literatura română, Facultatea de Litere, 
Departamentul de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei, Facultatea de Litere, 
Departamentul de Drept Privat, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Public și Științe 
Administrative, Facultatea de Drept, Departamentul de Mecatronică și Robotică, Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică: 

 08-12 octombrie 2018: depunerea dosarelor de candidatură, conţinând cerere, CV şi 
proiectul managerial la Secretariatul Facultăţii; 
 15 octombrie 2018: şedinţa de alegeri (alegerea directorilor de departament  şi  
a consiliilor departamentale) (turul I); 
 17 octombrie 2018: şedinţa  de alegeri (alegerea directorilor de departament şi  
a consiliilor departamentale) (turul al II-lea); 
 19 octombrie 2018: validarea alegerilor în Consiliul Facultăţii. 
 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 674/18.09.2018 privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru implementarea activităților proiectului cu 
titlul “Cross-Border Religious Heritage” și acordarea  unui împrumut pentru plata achiziţiei unor 
echipamente şi servicii. Dobânzile aferente împrumutului vor fi suportate din regia proiectului, cotă 
ce revine directorului de proiect. 




