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HOTĂRÂREA 
 nr. 18 din 21.06.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
21.06.2017, 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 nr. 3570/14.06.2017 pentru concediu fără plată în perioada 1 

iun 2017-1 iun 2021 pentru  un cadru didactic de la Facultatea de Științe Sociale. 

Art. 2. Se aprobă pentru candidaţii la studii doctorale pe cont propriu valutar, ca media 
minimă de la absolvirea studiilor de master / licenţă - forma de învăţământ de lungă durată, 
calculată ca medie aritmetică dintre media anilor de studii şi media de la examenul de finalizare a 
studiilor să fie media 7,00, condiţie de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Propunerea va 
fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 3. Se aprobă propunerea Facultății de Horticultură pentru acordarea titlului academic de 
Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova  domnului  prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai 
CÎMPEANU, personalitate remarcabilă a învăţământului universitar românesc, președinte al 
Agenției Universitare a Francofoniei. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1627/08.03.2017, privind susţinerea 
examenului de licenţă, în sesiunea iulie 2017, la Facultatea de Litere din cadrul Universității din 
Craiova, pentru o absolventă a Universităţii „Virgil Madgearu” din Craiova, Facultatea de Științe 
ale Comunicării, specializarea Jurnalism, promoția 2002. Propunerea va fi înaintată Senatului 
Universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3709/20.06.2017, privind susţinerea 
examenului de licenţă, în sesiunea septembrie 2017, la Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universității din Craiova, pentru un absolvent al Universităţii „Spiru Haret” 
din București, Facultatea de Management din Braşov, specializarea Management, promoția 2011. 
Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3710/20.06.2017, privind susţinerea 
examenului de licenţă, în sesiunea septembrie 2017, la Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universității din Craiova, pentru o absolventă a Universităţii „Spiru Haret” din 
București, Facultatea de Management din Braşov, specializarea Management, promoția 2011. 
Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 
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Art.7. Se aprobd solicitarea Facultdlii de Automaticd, Calculatoare gi Electronicd pentru
prelungirea contractului individual de muncd, incepAnd cu 15 iulie 2OI7,pe perioadd determinatd de
doi ani, pentru un post de inginer de sistem.

Art.8. Se aprobl solicitarea Staliunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomiculturd V0lcea
pentru prelungirea contractului individual de munc6, incep6nd cu 24 iunie 2017, pe perioadd
determinatd de un an, pentru un post de paznic la sediul scDP vdlcea.

Art.9. Se aprobl raportul privind cercetarea disciplinard prealabilE efectuatd in baza
Deciziei nr.l4lCll1.05.2017 a unui paznic, din cadrul Universitdlii din Craiova - SCDA Caracal.

Art. 10. Se aprobd prelungirea cu un an a contractului de inchiriere ff. 2600101.07.2005
incheiat cu S.C. CRIMARCO S.R.L.

Art. 11. Universitatea din Craiova iqi dA acordul, ca vecin perimetral pentru construirea unei
pensiuni agroturistice, in urma eliberlrii certificatului de urbanism nr. 248122.08.2016, de cdtre
Consiliul Judelean Dolj pentru proiectul "Construire pensiune agroturistica D+P+1E+M" care
trmeazd a se realiza pe terenul in suprafafade2775 mp situat in comuna Cdrcea, Aleea 4 Banu
Mdrdcine, nr.10, Jud. Dolj.

Art.l2. Se aprobd solicitarea FacultSlii de Economie qi Administrarea Afacerilor pentru
premierea studenlilor care au oblinut premii la Workshop-ul Entrepreneurship Matching Event,
organizat la Facultatea de $tiinle Economice a Universitalii Valahia din T6rgovigte, in perioada 8-9
iunie 2017, in conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice
si studenlilor cu rezultate deosebite in cadrul concursurilor studen{esti.

Art. 13. Se aprobd cererea cu nr. 3213119.06.2017 privind restituirea sumei de 2100 lei,
reprezentdnd taxa de qcolarizare, deoarece a fost achitatd de c6tre PrimEria Piatra-Olt.

Art.l4. Se aprob6 cererea cu nr. 3689119.06.2017 privind restituirea sumei de 50 lei,
deoarece a fost achitatd eronat.

Art. 15. Se aprobd cererea cu m. 3234120.06.2017 privind restituirea sumei de 50 lei,
deoarece a fost achitatd eronat.

Art. 16. Se aprob[ referatul cu nr. 720113.06.2017.

Art.17. Se aprobl solicitarea Facultalii de Mecanicd privind rezervarea a 6 (;ase) camere de
protocol la Cdminul studenfesc nr. 14 din Campusul Mecanicii pentru noplile de l2l13 iulie,
respectiv l3ll4 iulie 2017, pentru participanlii la evenimentelor prilejuite de aniversarea a 40 de ani
de la infiinlarea acestei facultdli.

Art. 18. Nu se aprobd cererea cu m. 3678119.06.2017 privind reportarea taxei achitate in
sesiunea din august 2016 pentru suslinerea in sesiunea din august 2017 a examenului de oblinere a
gradului didactic II.

Art. 19. Prezenta hotdrdre se afiqeazd pe pagina de intemet a Universitd{ii din Craiova.
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