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HOTĂRÂREA 
 nr. 3 din 7.02.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
7.02.2018, 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 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 

al Universităţii din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la “Agence 
Universitaire de la Francophonie”, pentru anul 2018, în cuantum  de 2000 de euro. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare   708/5.02.2018 privind deplasarea 
în străinătate au unui cadru didactic în perioada 19-23.02.2018. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 780/7.02.2018 privind deplasarea 
în străinătate au unui cadru didactic în perioada 26.02-6.05.2018. 

Art. 5. Se aprobă, ca urmare a alegerii domnului prof.univ.dr. Cosmin IONETE ca director 
al Departamentului de Automatică și Electronică, numirea unui nou membru în Comisia de Etică: 
prof. univ. dr. Eugen Petrișor IANCU. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 12/31.01.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 9.400 lei necesar achitării 
contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunilor  ianuarie şi februarie 2018, 
pentru echipa de implementare a proiectelor „ADER 3.3.3 Soluţii tehnologice modernizate privind 
obţinerea materialului pentru plantare pomicol conform standardelor de calitate europene” şi „PN-
I1I-P2-2. l-PTE-2016-0081 Contract finanţare nr. 27PTE/05.12.2016 cu titlul: Instalaţie 
modulară automatizată cu eficienţă energetică ridicată pentru îmbunătățirea randamentelor la 
altoire a plantelor horticole lemnoase cu înmulţire dificilă". Restituirea se va face la momentul 
încasării sumelor aferente anului 2018. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 13/31.01.2018 privind acordarea 
unui  împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 2.400 lei necesar achitării 
contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, aferente lunilor  ianuarie şi februarie 2018, 
pentru echipa de implementare a proiectelor „ADER 3.1.2. Gestionarea resurselor genetice 
pomicole in situ şi ex situ” - Subcontract de finanţare nr. 2973/27.10.2015 (Contractor ICDP 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
Universitatea din Craiova 

RECTORAT 
Tradiție, Performanță, Viziune 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  www.ucv.ro 

 



Hotărârea nr. 3  din 7.02.2018  2 
 

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). Restituirea se va face la momentul încasării sumelor aferente anului 
2018. 

Art. 8. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 
Craiova şi New Bulgarian University (Sofia, Bulgaria). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 9. Se aprobă Acordul bilateral de cooperare academică între Universitatea din 
Craiova şi“Angel Kanchev” University of Ruse (Ruse, Bulgaria). Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 10. Se aprobă organizarea examenului de licenţă, pentru absolvenții din 2018 și 
promoțiile anterioare ( aproximativ 70 de absolvenţi - 50 de absolvenţi ai promoţiei curente și în 
jur de 20 de absolvenţi din promoţiile anterioare),  specializarea Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole, de la Facultatea de Mecanică,  cu comisii de specialitate de la Facultatea de  Construcţii 
a Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind cuantumul taxelor de 
participare la Conferinţa Internaţională de Electrotehnică Teoretică şi Aplicată ICATE 2018, 
organizată de Facultatea de Inginerie Electrică în perioada 4-6 octombrie 2018. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe, Departamentul de Geografie privind 
organizarea unei sesiuni speciale de examene în perioada 19.02.2018 - 28.02.2018 pentru studenţii 
care au beneficiat de o bursă Erasmus în primul semestru al anului universitar 2017-2018. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 680/02.02.2018 privind  restituirea 
sumei în cuantum de 1.000 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget, studentul doctorand a fost redistribuit la aceeași specializare, forma de 
învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 246/16.01.2018 privind  restituirea 
sumei în cuantum de 2.850 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece studentul a fost 
înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 605/18.01.2018 privind  restituirea 
sumei în cuantum de 625 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc 
la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, 
buget. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 709/05.02.2018 privind  restituirea 
ultimei tranșe din taxa de școlarizare, deoarece studentul s-a retras de la studii. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 
avizarea Metodologiei de selecţie a contractelor subsidiare aferente proiectului Cercetări şi 
transfer de cunoştinţe în domeniul tehnologiilor şi instrumentelor software pentru informatizarea 
proceselor industriale - TISIPRO ID / Cod My SMIS: P_40_416 / 105736 Nr. Contract: 
61/05.09.2016. 

Art. 18. Nu se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 451/25.01.2018 privind  
restituirea sumei de 2.100 lei din taxa de școlarizare, deoarece taxa achitată este corespunzătoare 
perioadei în care studenta a fost înmatriculată la forma de învățământ cu taxă. 




