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HOTĂRÂREA 
 nr. 9 din 28.03.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
28.03.2018, 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 Raportul rectorului cu privire la starea Universității din Craiova 

(2017). Documentul va fi înaintat Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă nominalizarea domnului Marian CIONTU în calitatea de manager de 
proiect şi persoană de contact pentru proiectul: REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) ŞI C(10) DIN COMPLEXUL FACULTĂŢILOR 
CU PROFIL ELECTRIC, cod MySmis 119835. 

 
Art. 3. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universității din Craiova la Consiliul 

Național al Rectorilor (C.N.R.), aferentă anului 2018, în cuantum de 5000 lei.  
 
Art. 4. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universității din Craiova la Rețelei 

Universităților de la Marea Neagră (R.U.M.N.), aferentă anului 2018, în cuantum de 500 USD.  
 

Art. 5.  Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în Căminul nr. 14 (2 
camere duble şi 4 camere simple) a unei delegaţii ERASMUS (8 cadre didactice) de la 
Universitatea Complutense din Madrid, Spania, în perioada 23-26 aprilie 2018 (3 nopţi). 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în căminele studenţeşti 

ale universității a 5 studenţi ai Universităţii Clemson, Carolina de Sud, SUA, care vor participa 
la conferinţa ESRA (European Shakespeare Research Association) şi la concursul studenţesc 
“Speak the Speech” Monologue Contest, ediţia a II-a, organizat de Departamentul de Studii 
Anglo-Americane şi Germane, în perioada 23 aprilie - 1 mai a.c. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitările Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

modificări în: 
  planul de învăţământ al programului de studiu “Calculatoare”,  anul al IV-lea, an 

universitar 2017-2018, a numărului de credite la disciplina “Administrarea reţelelor de 
calculatoare”, care în mod eronat a primit 4 credite în loc de 5; 
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 planul de învăţământ al programului de studiu “Calculatoare (în limba engleză)”, anul al 
IV-lea, an universitar 2017-2018, a numărului de credite la disciplina “Computer NetWork 
Management”, care în mod eronat a primit 4 credite în loc de 5.  
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1916/26.03.2018 privind 
încetarea Contractului Individual de Muncă cu acordul părţilor, începând cu data de 6.04.2018, 
pentru un cadru didactic de la Facultatea de Mecanică. 

Art. 9. Se aprobă proiectul „SCIENCE FOR SPORT”  și  indicatorii tehnico-economici 
asociați obiectivului de investiții, în cadrul  Programului: Interreg - IPA CBC Romania – Serbia, 
Prioritate de investiții PA 1- Employment promotion and basic services strengthening for an 
inclusive growth, Obiectiv Specific: 1.2. “Health and social infrastructure”, contribuția proprie 
este de maxim 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 10. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici   la obiectivul de investiții 
„CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI 
GENERAL DE ÎNĂLŢIME LA Sp+P+2), MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI 
DE CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE „SFÂNTUL IERARH CALINIC” prin 
modificarea contribuției proprii la valoarea de 0,0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 0,0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „CONSOLIDAREA, 
REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE 
ÎNĂLŢIME LA Sp+P+2), MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE 
CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE «SFÂNTUL IERARH CALINIC»”. Toate celelalte 
prevederi rămân neschimbate. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, privind 
încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tomis din Constanţa pentru ca studenţii 
ultimei promoții  2018 și ai celor anterioare să susţină examenul de licenţă la Universitatea din 
Craiova, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, la specializările Administrarea 
afacerilor și Finanțe și bănci, în sesiunea iunie 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind aprobarea taxelor de 
participare la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Horticultura, alimentaţie și mediu”, organizat 
în perioada 25 - 26 octombrie 2018: 300 lei pentru participanţii din România, respectiv 70 euro 
pentru participanţii din străinătate. Persoanele însoţitoare vor achita 100 lei, respectiv 25 euro. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor privind 
acordarea unui împrumut, în cuantum de 1.800 lei, din veniturile proprii ale Universităţii, 
necesar pentru buna implementare a activităţilor extracurriculare referitoare la Concursul 
interjudeţean „Cea mai bună idee de afaceri”, faza finală din 11 mai 2018, finanţate de MEN în 
baza OMEN 3111/2018. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind retragerea din oferta 
educaţională a programului de studii universitare de master „Modelarea şi optimizarea 
echipamentelor electrice”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1963/28.03.2018 privind  
restituirea sumei în cuantum de 150 lei, reprezentând taxa de arhivare dosar, deoarece a fost 
achitată eronat. 
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Art. 16. Se aprobă solicitarea Asociației Studenților în Drept din Universitatea din Craiova 
privind cazarea în căminele studenţeşti ale universității a 13 studenţi din centrele universitare 
Bucureşti, Chişinău şi Cluj, participanți la un schimb de experienţă în perioada 18-24 aprilie 
2018, în cadrul proiectului „Autostrada Dreptului”. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1934/27.03.2018 privind 
susținerea examenului de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea 
Limba și Literatura Engleză - Limba și Literatura Franceză, pentru o absolventă a Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu. Aceasta are acordul Senatului universității unde a urmat studiile de 
licență. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 18. Se aprobă  încheierea unui protocol între Agenţia de Administrare a Reţelei 
Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (Agenţia ARNIEC) și Universitatea din 
Craiova având ca scop acordarea de către instituția noastră, a dreptului de folosire a spaţiului din 
Craiova, b-dul Decebal nr. 107, camera 308.  

Art. 19. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare  
2030/28.03.2018  privind constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă pentru 
două angajate de la Serviciul Administrativ Cămine şi Spaţii UCv.  

Art. 20. Se aprobă Raportul Comisiei de Cercetare Disciplinară Prealabilă numită prin 
Decizia nr.305C/15.11.2017 . 

Art. 21. Se aprobă solicitarea Direcției Economice privind demararea procedurii pentru  
încheierea unui nou contract cu o instituţie bancară pe o perioada de trei ani, al cărui obiect să-l 
reprezinte serviciile de încasare taxe de la studenţii Universităţii din Craiova. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  65/28.03.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din bugetul contractului de cercetare “Sistem inteligent de monitorizare şi 
management al calităţii energiei electrice la interfaţa dintre reţeaua electrică de distribuţie şi 
utilizatorii ei” finanţat din PNCDI III - Programul 2 Creşterea competitivităţii economiei 
româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1 - Transfer de cunoaştere la 
agentul economic „Bridge Grant”, în valoare de 6.957 lei, necesar achitării contribuţiilor la 
bugetele de stat (sume angajat si sume angajator) aferente salariilor membrilor echipei de proiect 
pentru orele prestate în luna aprilie 2018, din bugetul contractului de cercetare nr. 61.1 DJ 
31766/22.07.2015 “ Studiu privind impactul energiei reactive în distribuţia energiei electrice în 
reţelele de 100 kV asupra pierderilor şi parametrilor de calitate a energiei electrice”. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  66/28.03.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 3.650 lei, necesar achitării 
contribuţiilor pentru luna martie 2018 la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de 
implementare a proiectului cu nr. 127/01.03.2018 între Teatrul National “Marin Sorescu” din 
Craiova și Universitatea din Craiova. Suma aferentă se va restitui la finalul lunii aprilie 2018, 
atunci când vor intra în cont banii primei facturări. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  67/28.03.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 1.700 lei, necesar deplasării a 
trei membri ai echipei proiectului STAR CDI 192/13-09.2017: NEARBY- Tehnici de analiză 
avizuală a datelor astrofizice multidimensionale pentru detecţia obiectelor în mişcare, în perioada 
18-22 aprilie 2018 de la Sinaia, la conferinţa „THE JOINT MEETING ON QUANTUM FIELDS 
AND NONLINEAR PHENOMENA”. 




