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HOTĂRÂREA 
 nr. 8 din 23.03.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
23.03.2018, 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 solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 

achitarea taxei de afiliere la Asociaţia facultăţilor din domeniul economic din România 
(A.F.E.R), aferentă anului 2018, în cuantum de 3500 lei, din fondul facultății. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru  Pregătirea Personalului Didactic 
privind taxa de participare, în cuantum de 150 de lei/33 euro, la Conferinţa Internaţională 
“Educaţie şi Spiritualitate”, ediţia a IV-a,  organizată de departament, în perioada 16-17 iunie 
2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru  Pregătirea Personalului Didactic 
privind taxa de şcolarizare/cursant în valoare de 300 lei, în vederea derulării programelor de 
formare, desfășurate perioada iunie - iulie 2018: 

 Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 
gradul didactic II, profesor - Limba engleză, profesori - Limba şi literatura română; 
 Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 
gradul didactic II, - profesori - învăţământ preşcolar; 
 Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, program de pregătire pentru 
gradul didactic II, - profesori - învăţământ primar. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere pentru acordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa, domnului Emil BOROGHINĂ, personalitate marcantă a lumii teatrale europene, 
Preşedintele Fundaţiei Shakespeare şi Vice-Preşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă încheierea unui Acord bilateral de cooperare academică între 
Universitatea din Craiova şi Universitatea din Vlora “Ismail Qemali” (Vlora, Albania). 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea Departamentului de Matematici Aplicate privind taxa de 
participare, în cuantul de 250 lei, la conferinţa International Conference on Applied Mathematics 
and Numerical Methods şi scutirea de la plata acestei taxe a membrilor departamentului. 
Conferința va fi organizată în perioada 19-20 octombrie 2018. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Departamentului de Matematici Aplicate privind cazarea în 
Căminul nr.14, a unsprezece participanți la International Conference on Applied Mathematics 
and Numerical Methods, în perioada 18-20 octombrie 2018. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
înfiinţarea, în cadrul domeniului de master Administrarea Afacerilor, a programului de studii 
Administrarea Afacerilor în limba engleză (Business Administration în English). Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind alocarea sumei de 3.750 lei 
pentru desfăşurarea activității extracurriculare - Ziua Pământului, în data 22.04.2018, suma 
urmând a fi decontată conform adresei nr. 41874/15.02.2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind alocarea sumei de 9750 lei 
pentru desfăşurarea în perioada 8-10.05.2018 a unei vizite tehnice în judeţele Timiş şi Arad, de 
către un grup de 50 de studenţi. Suma va fi decontată conform adresei nr. 41874/15.02.2018. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Litere privind cazarea în căminele Universităţii, 
a 25 de studenţi care vor participa la Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice 
studenţeşti a Facultăţii de Litere, Beyond Language, în perioada 3-5 mai 2018. 

Art. 12. Se aprobă, în baza protocolului de colaborare încheiat cu universitatea, folosirea 
Aulei Al. BUIA în regim gratuit de către Palatul Copiilor Craiova, în vederea organizării 
concursului național de teatru pentru copii ”Marin Sorescu”, ediția a IV-a, în perioada 12-13 mai 
2018.   

Art. 13. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Economie și 
Administrarea Afacerilor. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 14. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea din Sakarya 
(Turcia) și Universitatea din Craiova pentru organizarea Conferinței ”Traders International 
Student Conference on International Trade (InTraders)”. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1861/23.03.2018 privind 
reducerea cu 50% a taxei de susţinere pentru teza de doctorat, diferența urmând a fi achitată din 
fondul facultății. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1759/19.03.2018 privind 
restituirea tranșei a II-a din taxa de școlarizare, deoarece studenta a fost înmatriculată la forma de 
învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1695/16.03.2018 privind 
restituirea ultimei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece studentul a fost înmatriculat la forma 
de învățământ cu frecvență, buget. 
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Art. 18. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1618/14.03.2018 privind 
restituirea taxei de școlarizare, deoarece tranșele achitate sunt aferente perioadei de școlarizare în 
care a ocupat un loc cu taxă, forma de învățământ cu frecvență. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1693/16.03.2018 privind 
restituirea tranșei a doua  din taxa de școlarizare, deoarece studenta a fost înmatriculată la forma 
de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1694/16.03.2018 privind 
restituirea taxei de școlarizare pentru un student care nu a primit viza de studiu. 

Art. 21.  Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 60/23.03.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 2.100 lei, necesar achitării 
contribuţiilor lunare la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a 
proiectului “ Sursa hibrida de putere pentru pseudo - sateliți”, finanţat de către Agenţia Spaţială 
Româna în perioada iulie 2017 - decembrie 2018, în baza Contractului de finanţare cu nr. 
155/20.07.2017 (Universitatea din Craiova este instituţia coordonatoare în cadrul proiectului). 
Restituirea se va face la momentul încasării sumelor aferente anului 2018. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică privind schimbarea denumirii iniţiale 
pentru proiectul cu titlul ”Centru de expertiză, diagnoză şi inspecţii tehnice în domeniul 
automobilelor”, având ca locaţie spaţiul de la Halele Universităţii de pe strada Câmpia Islaz 
nr.89, în ”Reabilitare şi dotare construcţie C2 a Facultăţii de Mecanică, în vederea înfiinţării 
unui Centru de testări şi servicii în ingineria autovehiculelor şi inginerie civilă, P şi P+2E. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 
furnizarea de servicii de cazare şi masă în Căminul numărul 14, pentru un număr de maximum 
100 de participanţi la cea de-a X-a ediţie a Simpozionului naţional „Zilele Tehnicii Studenţeşti” 
din: 23-26 aprilie 2018 - Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice și 03-04 mai 2018 - 
Competiţia „Să cunoaştem Mecatronica şi Robotică”. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Convenției Organizațiilor Studențești (C.O.S.) și a Asociaţiei 
Studenţilor Basarabeni din Craiova privind asigurarea transportului gratuit cu autocarul 
universității, în data de 29 martie a. c., ora 10, pentru o călătorie la Predeşti, Judeţul Dolj, cu 
scopul de a întări uniunea dintre poporul român şi cel basarabean prin plantarea a 100 de stejari 
în acord cu proiectul „100 de copaci”. 

Art. 25.  Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind scutirea de la 
plata taxei de cazare pentru un student de la Facultatea de Drept, conform Art.27, lit. m) și n) din 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești. 

Art. 26. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici   la obiectivul de investiții 
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), 
C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” prin modificarea 
contribuției proprii la valoarea 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 ”. Toate celelalte prevederi rămân neschimbate. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 27. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici   la obiectivul de investiții 
<„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI D(C5-6), E(C4) 




