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HOTĂRÂREA 
 nr. 19 din 5.07.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
05.07.2017, 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 nr. 3781/22.06.2017 pentru premierea unui student de la 
Facultatea de Științe, participant la conferința internațională „THE ENVIRONMENT - 
RESEARCH, CHARGE, ADMINISTRATION”, din 16 iunie 2017, de la Facultatea de Agronomie 
a Universității din Craiova, unde a câștigat locul I. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu nr. 4146/04.07.2017 pentru premierea unei studente de la 
Facultatea de Științe, participant la conferința internațională „THE ENVIRONMENT - 
RESEARCH, CHARGE, ADMINISTRATION”, din 16 iunie 2017, de la Facultatea de Agronomie 
a Universității din Craiova, unde a câștigat locul al III-lea. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu nr. 3937/28.06.2017 pentru acordarea de concediu fără plată 
pentru interese personale, pe perioada de 1 an, începând cu data de 1 octombrie 2017, pentru un 
cadru didactic de la Departamentul de Arte, Facultatea de Litere. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu nr. 3998/29.06.2017 cu privire la delegarea regizorului 
tehnic al spectacolului cu titlul „Avioane de hârtie” de Hlise Wilk, al studenților Anului al III –lea, 
Licenţă, în vederea participării la Festivalul Şcolilor de Teatru „START”, la Arad, în perioada 12-
16 iulie 2017. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie pentru 
redistribuirea locurilor de la domeniul Chimie - buget, pentru admiterea din anul universitar 
2017/2018, astfel: 
 Specializarea Chimie 15 locuri; 
 Specializarea Biochimie tehnologică 25 locuri; 
 Specializarea Chimie farmaceutică 20 locuri. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie pentru 

prelungirea perioadei de înscriere la master cu trei zile (intervalul 10-12 Iulie 2017), urmând ca 
afişarea rezultatelor să se facă miercuri, 12 Iulie 2017, orele 1600.  
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale care organizează  Şcoala şi tabăra 
de vară, la specializarea Filosofie,  pentru: 
  cazarea unui număr de 20 de studenţi la cabana de la Rânca a Universităţii din Craiova pentru 

6 nopţi (25-31 iulie); 
 deplasarea cu autocarul universității în zilele de 25 iulie (dus) şi 31 iulie (întors). Plata va fi 

făcută potrivit Devizului de cheltuieli aprobat prin ordinul MEN, DGIS nr. 381/03.04.2017. 
 

Art. 8. Se aprobă solicitările Facultății de Drept care organizează în perioada 28 august - 8 
septembrie a.c., Şcoala se Vară, pentru: 
  deplasarea cu microbuzul, pe ruta Craiova - Călimăneşti şi retur, în perioada respectivă; 
 un împrumut din fondul centralizat în sumă de 8.700 lei, conform devizului de cheltuieli 

privind organizarea acestei activităţi - Ordinul nr. 5522/2012. 
 

Art. 9. Se aprobă solicitarea AIESEC Craiova pentru a desfăşura  proiectul GROW, realizat 
în parteneriat cu Şcoala de Valori, în trei săli din universitate. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea  directorului Grădinii Botanice ”A1. Buia” a Universităţii din 
Craiova  pentru cazarea în căminele studenţeşti din Campusul universității, în perioada 14-16 
septembrie 2017, cu ocazia aniversării a 65 de ani de existenţă a  acestei instituții științifice a 
universității,  a unui număr de 24 de persoane de la toate Centrele Universitare şi Grădinile 
Botanice din ţară, în limita locurilor disponibile și la tarifele în vigoare. 

Art. 11. Se aprobă cererea cu nr. 4149/04.07.2017 privind restituirea sumei de 150 lei, 
deoarece  a fost achitată eronat. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru cazarea 
la căminele studențești ale universităţii a şase studenţi (5 fete şi un băiat) de la specializarea 
Traducere şi Interpretare care, în urma Protocolului încheiat între cele două universități, urmează 
să susţină examenul de finalizare a studiilor (licenţă) la Facultatea de Litere, precum şi a celor doi 
însoţitori ai grupului, în limita locurilor disponibile și la tarifele în vigoare. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică, Departamentul de Ingineria şi 
Mangementul Sistemelor Tehnologice (IMST) din Drobeta Turnu Severin, pentru încheierea unui 
contract de comodat având ca obiect un spaţiu în suprafață de 48m2, situat în Drobeta Turnu 
Severin, str. Traian nr. 277A, ca sediu pentru funcţionarea Asociaţiei PRONANOMAT. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Mecanică, Departamentul de Ingineria şi 
Mangementul Sistemelor Tehnologice (IMST) din Drobeta Turnu Severin, pentru utilizarea 
microbuzului Universității din Craiova la deplasarea unor elevi de la Colegiul Tehnic ,,Dierna” 
Orșova în locația din strada Călugăreni nr.1, pentru a putea vizita baza didactică și de cercetare a 
facultății, în data de 11.05.2017, în cadrul acțiunii ,,Zilele Porților Deschise” la Centrul Universitar 
Drobeta-Turnu Severin. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative pentru scoaterea la concurs a 
următoarelor posturi: 
 pentru Cantina din incinta Universităţii din Craiova ce urmează a fi dată în folosință: 

- 2 posturi de ospătar; 
- 1 post de bucătar; 
- 1 post de administrator de patrimoniu. 

 pentru SCDA Caracal: 1 post de mecanic de întreținere; 
 pentru Direcția Tehnică: 1 post de șofer; 
 pentru spațiile de învățământ și căminele universității: 3 posturi de îngrijitor. 

 



Art. 16. Se aprobd Procesul verbal de analizd oferte pentru vdnzarea unei cantit5[i de
aproximativ 1000 (+ll%o) tone rapitd aferent[ productiei din anul 2017, cu pretul de 1540 lei/tona.

Art. 17. Se aprobd ca plata taxei de studiu pentru studenlii pe cont propriu valutar sI se facd
intr-o singurd trang6, pdnd la data de 15 octombrie, in fiecare an universitar. Propunerea va fi
inaintat6 S enatului Universitar.

Art. 18. Prezentahotdrdre se afiqeazl pe pagina de intemet a Universitilii din Craiova.

de Administra{ie,

SPiNU

$ef Birou Juridic,
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