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HOTĂRÂREA 

 nr. 30 din 09.11.2016  
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
09.11.2016, 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 reînmatricularea în anul al III-lea, pentru  studenta COJOCARU 

(PIȚIGOI) Gh. Maria Manuela, Facultatea de Litere, specializarea Pedagogia Învățământului 
Primar și Preșcolar, zi, buget, întrucât din cauza unor probleme de sănătate nu a putut depune 
cererea pentru înscriere în an suplimentar. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea Asociației Studenților Basarabeni de a se acorda un 

spațiu, în sediul central al universității pentru ca studenții basarabeni să-și exercite dreptul la 
vot, pe data de 13 noiembrie 2016, când va avea loc turul al II-lea la alegerile pentru 
președintele Republicii Moldova.  
 

Art. 3. Se aprobă depunerea în avans cu 30 de zile, la Secretariatul Direcției General – 
Administrative, a cererilor pentru cazare în căminele studențești ale universitarii, cu ocazia 
diferitelor evenimente organizate de către facultăți sau de către organizații studențești.  

Art. 4. Se aprobă depunerea în avans cu 30 de zile, la Secretariatul Direcției General – 
Administrative, a cererilor pentru deplasări cu autocarul universității, cu ocazia diferitelor 
evenimente organizate de către facultăți sau de către organizații studențești.  

Art. 5. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor şi Absolvenţilor Economişti din 
Universitatea din Craiova pentru încheierea unui contract de comodat având ca obiect sala 
C139  care va utilizată ca sediu social al Asociaţiei.  

Art. 6. Se aprobă solicitarea studentei COTIGĂ Mădălina Constantina, de la 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, master, Specializare Economie și 
Afaceri Europene, anul al II-lea, forma de învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în 
cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu 
frecvență, buget. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea studentei IAGĂRU S. Alina Florina de la Facultatea de 
Litere, anul I, specializarea Traducere și Interpretare,  forma de învățământ cu taxă,  de a i se 
restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, 
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deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la aceeași specializare, forma 
de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea studentului SĂNDULESCU D. Bogdan Gabriel, de la 
Facultatea de Litere, anul I, specializarea Limba și literatura engleză - Limba și literatura 
italiană, forma de învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, 
reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget 
a fost redistribuit la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea studentului MATEI Cornel George, de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, anul I, specializarea Management, forma de 
învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă 
din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuit la 
aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea studentei PĂUN Maria Alina, de la Facultatea de Litere, 
anul I, specializarea Jurnalism, forma de învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în 
cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare, deoarece în urma 
eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu 
frecvență, buget. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitarea studentei POPESCU Elena, de la Facultatea de Litere, 

anul I, specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză, forma de 
învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă 
din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuit la 
aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea studentei RĂDUCANU Flori, de la Facultatea de Litere, 

anul I, specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura engleză, forma de 
învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima tranșă 
din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuită la 
aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 13. Se aprobă  solicitarea studentei ȘOIMU (POPA) Șt. Aurelia, de la Facultatea 

de Litere, anul I, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, forma de 
învățământ cu taxă,  de a i se restitui integral taxa de școlarizare, deoarece studenta a solicitat 
retragerea de la studii, din motive personale. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea studentei VLAD I. Diana Ionela, de la Facultatea de 

Litere, anul III, specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura franceză, forma 
de învățământ cu taxă,  de a i se restitui suma în cuantum de 500 lei, reprezentând prima 
tranșă din taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui loc la buget a fost redistribuită 
la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, buget. 

 
Art. 15. Se aprobă Procedura privind aplicarea la Universitatea din Craiova a 

prevederilor din OUG nr. 32/2016 referitoare la scutirea de impozit pentru activități de 
cercetare-dezvoltare. 

 
Art. 16. Se aprobă alocarea din fondul centralizat al Universităţii din Craiova a sumei 

de 852 Euro în vederea promovării universităţii în Anuarul Agenţiei Universitare a 
Francofoniei (AUF), ediţia 2016. 
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