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HOTĂRÂREA 

 nr. 13 din 26.04.2017 
 

 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 

26.04.2017, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 2227/03.04.2017, privind 

susţinerea examenului de licenţă la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din 
cadrul Universității din Craiova, pentru un absolvent al Universităţii Tehnologice UNITEH 
Bucureşti, Facultatea Managementul Afacerilor, specializarea Managementul Afacerilor, 
promoția 2004. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2576/25.04.2017, privind 
susţinerea examenului de licenţă la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității 
din Craiova, pentru un absolvent al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din 
București, promoția 2016. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea  Universității Ecologice din București, Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, pentru ca studenții promoţiei 2017 și promoţiile anterioare, de la 
programul de studii ” Kinetoterapie și Motricitate Specială” să susţină examenul de licenţă la 
Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universităţii din Craiova, la același program de studii, în 
sesiunea iunie-iulie 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 4. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare  cu Universitatea ”Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu  pentru ca  studenţii Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 
de la programul de studii universitare de licenţă ”Kinetoterapie şi Motricitate Specială” promoția 
2017 și cele anterioare, să susțină examenul de licenţă la Facultatea de Educație Fizică și Sport a 
Universităţii din Craiova, la același program de studii, în sesiunea iunie-iulie 2017. Propunerea 
va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea  Universității „Avram Iancu” din Cluj-Napoca,  Facultatea 
de Educație Fizică și Sport, pentru ca studenții promoţiei 2017 și promoţiile anterioare, de la 
programul de studii ” Kinetoterapie și Motricitate Specială” să susţină examenul de licenţă la 
Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universităţii din Craiova, la același program de studii, în 
sesiunea iunie-iulie 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 6. Se aprobă Bilanțul și Raportul de gestiune al administratorului S.C. Work Team 
Association S.R.L., pentru anul 2016. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru cazarea unui profesor invitat de la 
New Bulgarian University, Bulgaria, pentru o mobilitate de predare în cadrul programului 
Erasmus +, în  Căminul studențesc nr. 14, pentru intervalul 7-11 mai 2017, în limita locurilor 
disponibile și conform tarifelor în vigoare. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu nr. 376/21.04.2017, pentru cazarea într-o cameră single, 
dotată cu baie, într-unul din căminele studențești ale Universităţii din Craiova a unui profesor 
stagiar, desemnat de Institutul Francez din România, Timişoara pentru a efectua activităţi 
educative în cadrul Liceului ”Voltaire” Craiova, în perioada 01.05.2017 - 20.06.2017. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 
deplasarea cu microbuzul universităţii a cadrelor didactice din Departamentul de Analiză 
Economică, în perioada 25 - 28 mai 2017, la cea de a XLIII-a întâlnire anuală a cadrelor 
didactice de Analiză Economico-Financiară, întâlnire ce va avea loc la Iaşi şi Chişinău. 
Cheltuielile ocazionate de această deplasare se suportă de către facultate. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
efectuarea plăţilor pentru orele prestate în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului 
universitar 2016/2017, din fondurile proprii ale facultăţii, la tariful aprobat de IOSUD-UCv, 
pentru orele de curs la disciplina Macroeconomics predată la programele de studii în limba 
engleză, Finanţe şi Bănci respectiv, Economie şi Afaceri Internaţionale de către prof.univ.dr. 
Thalassinos Elefterius, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova. 

Art. 11. Se aprobă ca echipamentul pentru prototipare 3D cu tehnologie de 
sinterizare/topire cu laser pentru pulberi metalice, achiziționat pentru proiectul "Consolidarea 
capacităţii de cercetare-dezvoltare în imagistică şl tehnologie avansată pentru proceduri medicale 
minim invazive - iMTECH”, finanţat din Fondul Social European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Competitivitate, să fie încadrat la codul de clasificare 2.2.9. Calculatoare 
electronice şi echipamente periferice cu o durata normala de funcţionare de 2-4 ani. Perioada de 
amortizare este de  3 ani. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
Şcoala de Vară ”CR-Activ” desfășurată în perioada 7 - 1 3  august 2017: 

 Transportul pe ruta Craiova - Rânca, dus-întors, în zilele de 7, respectiv 13 august 
2017, să se efectueze cu autocarul propriu al Universităţii; 
 Cazarea să se asigure în Cabana Universităţii de la Rânca în perioada 7 - 1 3  

august 2017.  
 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
acordarea unui împrumut, din veniturile proprii ale Universităţii, necesar bunei implementări a 
activităţilor extracurriculare Şcoala de Vară ”CR-Activ”   finanţate de MEN conform Devizului 
de cheltuieli nr. 381/F/DGIS/03.04.2017. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere  pentru cazarea unui profesor invitat de la 
Universitatea Complutense de Madrid, Spania, pentru o mobilitate de predare în cadrul 
programului Erasmus +, în  Căminul studențesc nr. 14, pentru intervalul 28-30 mai 2017. 
Costurile pentru cazare şi utilităţile aferente vor fi suportate de către beneficiarul de mobilitate 
Erasmus+. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Facultății de Mecanică  pentru cazarea unui cadru didactic, 
în perioada 15-30 mai 2017, în  Căminul studențesc nr. 14. Acesta va efectua un stagiu de 



cercetare in cadrul acordului de cooperare inter-institulionald dintre Universitatea din Craiova gi

Universitatea din Nis, Serbia.

Art. 16. Se aprobd prelungirea cu 2 ani a contractului de inchiriere cu nr.186/12.05.2016.

Art. 17. Se aprobd solicitarea Serviciului Cdmine - Cantine pentru scutirea de la plata taxei

de cdmin pentru o student[ de la Facultatea de Economie Ei Administrarea Afacerilor, anul I,
conform Art.27, literele m gi n drn Regulamentul privind Organizarea ;i Func{ionarea
Cdminelor Ei Cantinelor Studenleqti.

Art. 18. Se aprob[ deplasarea la maniiestarea Zilele Educa[ier Mecatronice [ZEM2D11)
care va avea loc la Braqov, in perioada 16-19 mai 20IJ cu microbuzul Universitdlii din Craiova.

Cheltuielile de transport (combustibilul) qi de cazare in perioada menfionat5, vor fi suportate din
fondurile Facultdlii de Automaticd, Calculatoare gi Electronicd.

Art. 19. Se aprobd condifiile privind inchirierea C[minului Studenlesc m. 2, situat in
Drobeta Turnu-Severin, conform propunerii Direcliei Generale-Administrative.

Art. 20. Prezentahotdr0re se afi;eazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

Consiliului de Administrafie,

dr. Cezar Ionuf SPINU
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