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HOTĂRÂREA 

 nr. 2 din 18.01.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.01.2017, 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 propunerile facultăților privind oferta de școlarizare  pentru anul 

universitar 2017/2018, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Art. 2. Se aprobă componenţa comisiei pentru examenul de absolvire din data de 

4.03.2017, la cursurile de conversie profesională a cadrelor didactice, Conversie în 
Matematică (3 semestre). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare academic între Academia 

Națională de Statistică, Contabilitate și Audit din Kiev, Ucraina și Universitatea din Craiova. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă încheierea unei Convenții de colaborare între Universitatea 
Libaneză din Beirut, Liban și Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă scoaterea la concurs pe perioada determinată, începând cu semestrul 
al II-lea al anului universitar 2016/2017, a postului de Asistent, poz.37, având disciplinele: 
Tehnici artistice tradiţionale pentru icoană. Istoria artei universale şi româneşti. Studiul 
desenului. Istoria artei. Studiul formei şi volumului pentru sculptură, din Statul de funcţiuni al 
Departamentului de Teologie, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 6. Se aprobă ca în baza notei de fundamentare elaborate de Direcţia economică a 
Universităţii, cota de regie ce se va aplica proiectelor de cercetare ce se vor derula cu începere 
din anul 2017 să fie de 15% din cheltuielile directe prevăzute prin contract, cu excepţia 
cazurilor în care cota este stabilită la o altă valoare de autoritatea contractantă. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă ca procentul de 25% din cheltuielile de regie ale unui proiect de 

cercetare să poată fi utilizat de echipa de cercetare respectivă în anul în care s-a încasat regia 
(2016) şi în anul următor (2017), având în vedere prevederile Art. 7, aliniatul (5) din 
Regulamentul pentru organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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Art. 8. Se aprobd achitarea din fondul centralizat al universitdfii a sumei in cuantum de
1245,04 lei, reprezent0nd taxele pentru:

ciupercilor"

Art.9. Se aprobl cererea cu m. 283112.01.2017 privind restituirea sumei de 140 lei,
reprezentdnd 57o din taxa de qcolarizare pentru anul universitar 2016-2017.

Art. 10. Se aprobd cererea cu m. 929121.12.2016 privind restituirea sumei de 2.000 lei,
reprezent0nd prima qi a doua trangd din taxa de qcolarizare pentru anul universitar 2016-2017.

Art. 11. Se aprobd cererea cu m. l2llll.0t.2017 privind restituirea sumei in cuantum
de 500 lei, reprezentdnd prima trangi din taxa de qcolarizare, achitatd in anul universitar 2016-
2017.

Lrt.t2. Se aprobd cererea cu ff. 93012I.12.2016 privind restituirea primei tranqe din
taxele de qcolarizare D.P.P.D., in cuantum de 1400 lei.

Art. 13. Se aprobd cererea cu m. 360118.01.2017 privind transferarea sumelor achitate
la specializarea Management seria 2, ID, anul I de studiu, la specializarea Finante qi Bdnci
seria 2, ID, anul I de studiu.

Art. 14. Prczentahotdrdre se afipeaz6 pe pagina de intemet a Universitdfii din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Administrafie,

. Cezar Ionuf SPINU
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