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HOTĂRÂREA 

 nr. 33 din 7.12.2016  
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
7.12.2016, 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 acordarea din fondul centralizat a unui împrumut în valoare de 
40549,51 lei pentru Proiectul de Cooperare Bilaterală de Mică Anvergură “Learning to Live 
Together - Modern Perspectives on Transversal Skills in Education for Sustainable and 
Solidary Education” - Programul "Fondul de burse" - R015, Finanţat prin Mecanismul 
Financiar SEE 2009-2014, după depunerea unui grafic de rambursare semnat de către 
directorul de proiect.  

 
Art. 2. Se aprobă acordarea din fondul centralizat - cercetare a unui împrumut în 

valoare de 20.000 lei, în vederea derulării activităților prevăzute în cadrul proiectului 
Boosting Smart and Innovation Driven Growth of Romanian SMEs (RO-Boost SMEs), nr. 
647495/2015, pentru plata cheltuielilor de personal aferente lunilor noiembrie și decembrie 
2016, după depunerea unui grafic de rambursare semnat de către directorul de proiect.  

 
Art. 3. Se aprobă pentru patru angajați ai editurii Universitaria, transformări de 

posturi (referent SS, inginer, operator calculator) în posturi de redactor, ca urmare a absolvirii 
cursului de perfecționare Redactor de carte. Se va organiza examen de promovare, după 
aprobarea de către Senatul Universităţii.  

  
Art. 4. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare pentru 

tranşa cu scadență la data de 15.11.2016 până la data de 12.12.2016 (inclusiv), cu pierderea 
calității de student în data de 13.12.2016. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea studentei BĂLĂNESCU  F.C. Alois de la Facultatea de 
Drept, anul I, studii universitare de licenţă, specializarea Drept, forma de învăţământ cu 
frecvenţă, cu taxă, de a i se restitui suma 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 redistribuită la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, 
buget. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea studentei MARCU L. Oana - Ionela de la Facultatea de 
Drept, anul I, studii universitare de licenţă, specializarea Drept, forma de învăţământ cu 
frecvenţă, cu taxă, de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă din 
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taxa de şcolarizare, achitată în anul universitar 2016-2017, deoarece în urma eliberării unui 
loc la buget a fost redistribuită la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecvenţă, 
buget. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea studentului COJOCARU A. Andy Sorin de la Facultatea 
de Economie și Administrarea Afacerilor, anul al II-lea, studii universitare de master, 
specializarea Managementul afacerilor electronice, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, 
de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă 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 frecvenţă, buget. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea studentei DOGARU V. Mirela Maria de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, anul al II-lea, studii universitare de master, 
specializarea Economia Afacerilor Europene, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, de a 
i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă din taxa de şcolarizare, 
achitată în anul universitar 2016-2017, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost 
redistribuită la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecvenţă, buget. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea studentului UNGUREANU D. Ionuț Radu de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, anul al II-lea, studii universitare de 
master, specializarea Managementul organizațiilor publice, forma de învăţământ cu frecvenţă, 
cu taxă, de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă 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 frecvenţă, buget. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea studentei VASILUȚĂ T. Luciana Ancuța de la Facultatea 
de Litere, anul al II-lea, studii universitare de licență, specializarea Pedagogia Învățământului 
Primar și Preșcolar (Drobeta Turnu Severin), forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, de a i 
se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă din taxa de şcolarizare, 
achitată în anul universitar 2016-2017, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost 
redistribuită la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecvenţă, buget. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea studentului BEJENARU Valentin Alexandru de la 
Facultatea de Inginerie Electrică, anul  I, studii universitare de licență, specializarea 
Electromecanică, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, 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. 12. Se aprobă solicitarea doamnei MIRIGEL Daniela de a i se restitui suma în 
cuantum de 200 lei, reprezentând taxa pentru un certificat de competență lingvistică, deoarece 
din motive de sănătate nu a putut să se prezinte la examen.  

Art. 13. Se aprobă solicitarea studentei RUSĂNESCU D. Violeta, de la Facultatea de 
Litere, anul I, studii universitare de master, specializarea Limba franceză, didactică și 
literaturi în spațiul francofon, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, de a i se restitui 
suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima transă din taxa de şcolarizare, achitată în anul 
universitar 2016-2017, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la 
aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecvenţă, buget. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea studentei GOLBAN I. Loredana Cristina de la Facultatea 
de Agronomie, anul al III-lea, studii universitare de licență, specializarea Agricultură și 
Horticultură, forma de învăţământ cu frecvenţă, înscrisă la cursurile pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, cu taxă, de a i se restitui suma în cuantum de 250 lei, reprezentând  
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