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HOTĂRÂREA 
 nr. 19 din 27.06.2018 

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

27.06.2018, 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 Litere privind recompensarea prin acordarea de 

premii, conform „Metodologiei privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 
studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti”, pentru studenţii care au luat 
premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul 2018. 

Art. 2. Se aprobă  Procedura de redistribuire a locurilor bugetate disponibilizate, pentru 
anii II,  III și IV, la programele de studii universitare de licenţă, respectiv pentru anul II la 
programele de studii universitare de master din cadrul  Universității din Craiova. Propunerea va 
fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea  Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu privind 
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru specializarea 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere. 
Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind înlocuirea din motive bine 
întemeiate, a unui cadru didactic, membru în: 
 comisia de licenţă pentru specializarea germană, sesiunile iulie şi septembrie 2018 cu alt 

cadru didactic de la aceeași specializare; 
 

 comisia de admitere la masterat la contestaţii, sesiunea septembrie 2018, cu alt cadru 
didactic de la aceeași specializare.  

Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă următoarele taxe: 
 Taxa de înscriere pentru analiza dosarului în vederea susţinerii de măsuri compensatorii 

pentru recunoaşterea actelor de studii (licenţă/ master/ postuniversitar) eliberate de 
instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate  - 150 lei; 
 

 Taxa pentru susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii 
(licenţă/ master) eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate - 
1500 lei. 
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 Taxa pentru susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii 
(postuniversitar) eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate - 
1000 lei. 

Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3226/25.06.2018 privind cazarea 
unui doctorand  al Şcolii doctorale "Constantin Belea", forma de studii CPV - cont propriu valutar, 
în perioada 1 iulie - 31august 2018, în cameră single, în Căminul studenţesc nr. 6, în limita 
locurilor disponibile. 

Art. 7. Se aprobă cazarea candidaților înscrişi la centrul  de perfecţionare al universității 
pentru a susţine probele examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, în 
perioada 27-28.08.2018, în căminele studențești. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind cazarea în Căminul nr. 14, în 
perioada 14-16 septembrie 2018 a 50 de persoane, delegaţi ai reprezentanţilor românilor din 
Balcani, participanți la evenimentul „Românii din Balcani la Centenarul Marii Uniri”. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 125/26.06.2018 privind acordarea  
un împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova pentru buna desfăşurare a 
proiectelor de cercetare „ADER 3.1.2. Gestionarea resurselor genetice pomicole in situ şi ex situ” 
- Subcontract de finanţare nr. 2973/27.10.2015 (Contractor ICDP Piteşti - Mărăcineni) şi ,ADER 
3.2.2. Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creşterii siguranţei şi securităţii alimentare ” - 
Subcontract de finanţare nr. 2981/27.10.2015 (Contractor ICDP Piteşti - Mărăcineni), în vederea 
acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi angajatorului pentru lunile iulie, august, septembrie şi 
octombrie 2018. Restituirea avansului se va face din capitolul cheltuieli cu personalul al 
proiectelor de cercetare menţionate mai sus, la momentul încasării sumelor aferente fazelor de la 
contractor. 

Art. 10. Se aprobă comisia de concurs şi de contestaţii pentru ocuparea postului de secretar 
în proiectul ”Antreprenoriat pentru o viaţă activă” proiect co-finanţat din Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, ID PROIECT: POCU/82/3/7/105354.  

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 3862/21.06.2018 privind susţinerea 
examenului de licenţă în sesiunea iulie 2018, pentru un absolvent al Facultății de Științe, 
Departamentul de Informatică, din cadrul Universităţii din Craiova, promoţia septembrie 2017. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind: 
  cazarea studenţilor proprii şi a celor din alte centre universitare veniţi la practică sau cu orice 

alte programe (şcoli de vară, concursuri, etc.), în Căminul nr.10, pe perioada vacanței, 
precum și tarifele corespunzătoare, ţinându-se cont de faptul că în această perioadă 
activitatea căminelor nu este subvenţionată. 
 

 cazarea persoanelor venite pentru diverse activităţi desfăşurate în cadrul Universităţii din 
Craiova (examene grade didactice, şcoli de vară, etc.), în următoarele căminele 3, 6, 7 şi 8, 
precum și tarifele corespunzătoare, ţinându-se cont de faptul ca în această perioadă 
activitatea căminelor nu este subvenţionată. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului Universitar. 

 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind prelungirea cu un 
an a contractului de închiriere nr. 2600/01.07.2005.  
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Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4343/21.06.2018, privind  
diminuarea suprafeţei închiriate la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, de la 280 mp la 120 mp și 
modificarea contractului de închiriere 6415/09.09.2016. 

Art. 15. Se aprobă trecerea clădirii Cămin studențesc nr. inventar 1417, situat în Comuna 
Cârcea,  str. Stațiunii, nr.2 , din înregistrările contabile ale Stațiunii Didactice Banu Mărăcine în 
înregistrările contabile ale Universitarii din Craiova.  

Art. 16. Se aprobă pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN 
CRAIOVA -SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CORP C1 CĂMIN STUDENȚESC ÎN 
SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE " schimbarea de destinație a corpului C1 situat în 
incinta Stațiunii de Cercetare Banu Mărăcine din cămin studențesc, în spatii pentru activități 
didactice. Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 

Art. 17. Se aprobă documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru 
obiectivul de investiții: „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  
ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, 
CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107G”, indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 
Valoare totală a investiției, conform Deviz General: 20.315.261,43 lei fără TVA, 24.149.154,85 
lei cu TVA și anexa privind descrierea sumară a investiției.  Propunerea va fi înaintată Senatului 
Universitar.   

Art. 18. Se aprobă proiectul și cheltuielile legate de proiectul „CONSOLIDARE, 
REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  ECHIPARE SPAŢII PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, 
NR. 107G”, astfel: 

a) Se aprobă proiectul: „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  
ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI 
CONEXE, CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107G”  în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 
10.3, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/REGIUNI. 

b) Se aprobă valoarea totală a proiectului: „CONSOLIDARE, REABILITARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE,  ECHIPARE SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107G”, 
în cuantum de 24.149.154,85 lei (inclusiv TVA). 

c) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Universității din Craiova, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 0,00 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului: 
„CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  ECHIPARE 
SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, 
CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107G”.  

d) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: 
„CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE,  ECHIPARE 
SPAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE, 
CRAIOVA, CALEA BUCUREŞTI, NR. 107G”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale instituției.  

e) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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f) Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați va fi prezentată în plenul 
Senatului, în vederea actualizării acestora. 
Propunerile vor fi înaintate Senatului Universitar. 
 

Art. 19. Se aprobă pentru PROIECTUL „REABILITARE SI EXTINDERE 
INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - UCV - P+2”, 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: 

a) Se  aproba documentaţia tehnico-economica (faza DALI)  şi indicatorii tehnico-economici, 
inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul  la 
obiectivul de investiții < REABILITARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ PENTRU 
TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - 
UCV - P+2> 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 in 
relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, conform documentației 
tehnice întocmite în  cadrul  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢIE; 

b) Se aprobă valoarea totală a proiectului << REABILITARE SI EXTINDERE 
INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - UCV - P+2> , în cuantum de 21.400.000,00 lei 
(inclusiv TVA). 

c) Se aprobă contribuția proprie de 0,0 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „REABILITARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ PENTRU 
TRANSFER DE CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - 
UCV - P+2”. 

d) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ 
REABILITARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ PENTRU TRANSFER DE 
CUNOAȘTERE SPECIFIC ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR INTRAC - UCV - P+2”, 
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din veniturile proprii ale 
Universității din Craiova. 

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

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

Propunerile vor fi înaintate Senatului Universitar. 
 
Art. 20. Se aprobă pentru PROIECTUL „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI 

ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN 
CRAIOVA -SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CORP C1 CAMIN STUDENTESC IN 
SPATII PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE”, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare 




