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HOTĂRÂREA 

 nr. 34 din 14.12.2016  
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
14.12.2016, 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 Metodologia de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul 

didactic auxiliar, cu acordul sindicatelor din universitate. 
 

Art. 2. Se aprobă acordarea unei gradații de merit pentru prof. univ. dr. MAZILU 
Mirela Elena, de la Facultatea de Științe, conform Art. 5 din Hotărârea Consiliului de 
Administrație nr. 29 din data de 2 noiembrie 2016. 

Art. 3. Se aprobă numirea domnului  conf. univ. dr. Radu-Florin OGARCĂ, începând 
cu data de 13.12.2016, în funcția de  coordonator al departamentului de Management, 
Marketing şi Administrarea Afacerilor, până la validarea alegerilor pentru funcția de director 
al departamentului. 

 
Art. 4. Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcția de director de departament 

pentru Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor: 
- Depunerea candidaturilor:  10-11 ianuarie 2017; 
- Alegerea directorului de departament: 12 ianuarie 2017. 

 
Art. 5. Se aprobă solicitarea domnului VANCEA Cristian Eduard, absolvent al 

Facultății de Litere, de a i se transfera în contul taxei de arhivare dosar, suma în cuantum de 
150 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență, achitată 
eronat, întrucât la Biroul Acte de Studii nu s-au depus documente pentru eliberarea unui 
duplicat după diploma de licență. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea studentului TEACĂ V. Robert Florin de la Facultatea de 

Mecanică, anul  I, studii universitare de master, cu taxă, de a i se transfera în contul primei 
tranșe din taxa de şcolarizare, în anul universitar 2016-2017, suma în cuantum de 500 lei, 
reprezentând taxa pentru glisare în an superior, achitată eronat. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea studentului CONSTANTINESCU L. Ilie Alexandru de la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, anul I, studii universitare de licenţă, specializarea 
Educație Fizică și Sportivă, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, de a i se restitui suma 
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în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranşă din taxa de şcolarizare, achitată în anul 
universitar 2016-2017, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuit la 
aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, buget. 
 

Art. 8.  Se aprobă acordarea unui împrumut în valoare de 20.000 lei, din fondul de 
cercetare al Facultății de Educaţie Fizică și Sport, în vederea derulării activitatilor și plata 
salariilor din cadrul proiectului ERASMUS+ TAKE HEART: Physical activity in patients 
with CHD: a collaborative partnership to identify and share good practices among 
European countries, cod proiect ERA-COPART-G.A.2014-3140/002-001, care se derulează 
în perioada 1.01.2015-31.12. 2016,  proiect în care Universitatea din Craiova este partener. 
Rambursarea împrumutului se va face în luna aprilie 2017. 

 
Art. 9. Se aprobă pentru organizaţia de studenţi AIESEC Craiova utilizarea locurilor 

de cazare disponibile în Căminul studențesc nr. 10 al Universităţii din Craiova pentru cazarea 
studenţilor internaţionali care vor participa la proiectul "Biscover", la tariful administrativ de 
5 lei/loc/zi, după cum urmează: 

 1 loc de cazare în perioada 15 decembrie 2016 -16 ianuarie 2017; 
 20 de locuri de cazare în perioada 12 ianuarie 2017 - 28 februarie 2017. 

 
Art. 10. Se aprobă, ca urmare a restrângerii activității, pentru S.C. WORK TEAM 

ASSOCIATION S.R.L. restructurarea schemei de personal și noua organigramă a societății.  

Art. 11. Se aprobă încetarea contractului de comodat nr.5807/06.08.2013 încheiat între 
Universitatea din Craiova și S.C. WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L., începând cu data de 
15.12.2016. 

Art. 12. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cămin, conform Art. 27, lit. m) și lit. n) 
din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești, 
pentru studenții: 

- VIŢELARU Andreia - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, anul al III-lea; 
- ANDREI Miana Farida – Facultatea de  Horticultură, anul al II-lea. 

 
Art. 13. Se aprobă constituirea unei comisii care să semneze procesul verbal de 

predare-primire a suprafeţelor de teren pentru care Universitatea din Craiova a solicitat 
retragerea dreptului de administrare, următoarea comisie: 

 
Preşedinte:            Conf.univ.dr. Berceanu Dorel              - Prorector 
Membri:                Conf.univ.dr. Simion Dalia-Mirela          - Prodecan 
                              Prof.univ.dr. Dănoiu Mircea              - Prodecan 
                              Ec. Cojocaru Constantin                          - Şef Serv. Administrativ 
 

Art. 14. Se aprobă tariful pentru serviciile de sonorizare şi videoproiecţie puse la 
dispoziţie de Casa Universitarilor cu prilejul organizării de conferinţe, evenimente, etc. astfel: 

- Nivel I         500 lei; 
- Nivel II             1 000 lei; 
- Nivel III             1 500 lei. 
 Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă ca adaosul comercial practicat la Restaurantul Casei Universitarilor 

să fie în limita 0 % - 500 %. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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