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HOTĂRÂREA 
 nr. 24 din 05.09.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
05.09.2018, 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 solicitările Facultății de Științe Sociale privind: oferirea de servicii de 
cazare și masă pentru 20 de studenții participanți la școala de vară  „Gheorghe Brătianu”, în 
perioada 17-21 septembrie 2018, precum și deplasarea cu autocarul universității la Rânca. 
Cheltuielile vor fi suportate din fondurile aprobate de către Ministerul Educației Naționale, 
conform Anexei la adresa cu nr. 41874/15.02.2018. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 598/24.07.2018  privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru buna implementare a proiectului ROSE 
„Am ales FIE - rămân” (FIE-R). Rambursarea sumelor împrumutate se va face la primirea transei 
a doua de la minister. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 599/24.07.2018  privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru buna implementare a proiectului 
POCU/90/6.13/6.14/107075  „Facilitarea integrării studenţilor pe piaţa muncii prin consiliere şi 
participare la programe de învăţarea la locul de muncă”. Rambursarea sumelor împrumutate se va 
face la primirea transei a doua de la minister. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 632/03.09.2018  privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru buna implementare a 
proiectului „Profesori buni pentru copii fericiți”, proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și 
competențe”, Obiectiv specific 6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din 
învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate 
pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 633/03.09.2018  privind acordarea 
unui împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova pentru a plăti contribuţiile 
sociale aferente drepturilor salariale ale membrilor echipei de cercetare pentru proiectul „Profesori 
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buni pentru copii fericiţi”, ID proiect: POCU 73/6/6/105374, aferente  perioadei 1 august 2018 - 
31 august 2018. Împrumutul va fi rambursat până la data de 20 decembrie 2018. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 145/05.09.2018  privind acordarea 

unui împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova pentru a plăti contribuţiile 
sociale aferente drepturilor salariale ale membrilor echipei de cercetare pentru proiectul 
component nr. 3 cu titlul „Senzori de presiune mobili pentru monitorizarea undelor de şoc datorate 
exploziilor bazaţi pe heterostructuri ceramice - polimerice”, ce face parte din proiectul complex cu 
titlul „Fabricarea, calibrarea şi testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicaţii în 
securitate societală” (TESTES), contract nr. 15PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-
2017-0172, din cadrul PN-III - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanţă instituţională - competiţia „Proiecte complexe 
realizate în consorţii CDI”, derulat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), aferente perioada 1 august 2018 - 31 
august 2018. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 4746/27.07.2018 privind acordarea 
unui concediu, pentru anul universitar 2018/2019, în regim ,,fără plată”,  pentru un cadru didactic 
titular, asistent universitar la Facultatea de Inginerie Electrică. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 5967/04.09.2018 privind 
rezervarea pentru trei nopţi: 27, 28 și 29 septembrie 2018,  a douăzeci (20) de camere, Căminului 
nr. 14, în limita locurilor disponibile. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind rezervarea a trei (3) 
apartamente/camere  în cadrul Căminului nr. 3, care urmează a fi ocupate de lectorii străini 
(lectorul de limba bulgară, lectorul de limba franceză și lectorul de limba spaniolă). 

Art. 10. Se aprobă tarifele de cazare la căminele studențești pentru anul universitar 
2018/2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind taxele pentru conferinţa 
internaţională Comparativism, Identity, Comunication, ediţia a Xl-a, 12-13 octombrie 2018. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă pentru instituțiile bancare, în baza acordurilor/convențiilor de colaborare, 
să desfăşoare acţiunile de informare a studenţilor în perioada septembrie -  decembrie 2018, după 
depunerea unei cereri la Rectorat. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6077/05.09.2018  privind accesarea 
liniei de credit pentru plata cheltuielilor curente, pentru buna implementare a proiectului „Servicii 
de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” a 
cărui valoare totală este de 6.645.492,33 lei  din care cuantumul aferent instituţiei fiind de 
554.208,58 lei, iar cofinanţarea din partea Universităţii din Craiova fiind de 2%.  

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea a  șapte (7) camere în 
Căminul studenţesc nr. 14 pentru cazarea invitaţilor la Şcoala de Vară „Ştefan Nestor Craiovescu”, 
în perioada 24.09.2018 - 29.09. 2018. 

Art. 15. Se aprobă  solicitarea Facultății de Drept privind rezervarea a douăzeci (20) camere 
în Căminul studenţesc nr. 14 pentru cazarea invitaţilor la conferinţa „Premizele și consecinţele 
juridice ale Marii Uniri”, în perioada 5-6 octombrie 2018. 




