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HOTĂRÂREA 
 nr. 12  din 18.05.2016  

 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
18.05.2016, 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 repartizarea pe facultăți a numărului de locuri finanțate de la bugetul de 

stat, pentru studii universitare de licență, în anul universitar 2016/2017, cu 2% diminuate față de 
anul universitar precedent. 

Art. 2. Se aprobă suma de 2088 Euro fără TVA, pentru obţinerea autorizaţiei de prevenire și 
stingere a incendiilor la Căminul Studențesc nr. 6.  

Art. 3. Se aprobă premierea studenților de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică participanți la concursul internaţional "NXP CUP - Inteligent Car Racing" - Cupa NXP 
(fostă Freescale), finala pe Europa, pe data de 10 mai 2016, desfășurată la Munchen – Germania, 
conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  cadrelor didactice și studenților cu 
rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 

Art. 4. Se aprobă creșterea salarială începând cu data de 01.06. 2016, pentru asistent dr. ing. 
ŞULEA-IORGULESCU Constantin – coordonatorul echipei de studenți premiați de la Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, la concursul internaţional "NXP CUP - Inteligent Car 
Racing" - Cupa NXP (fostă Freescale), conform Metodologiei privind acordarea unor recompense 
cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 

Art. 5. Se aprobă premierea domnului Cosmin DUMITRESCU, student în anul II, la 
programul de studii Fizică medicală, care a obținut Menţiune  la Concursul Naţional Studenţesc de 
Fizică “Dragomir I. Hurmuzescu” Ediţia a V-a, desfăşurat în perioada 8-9 aprilie 2016 la Facultatea 
de Fizică a Universităţii din Bucureşti, conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  
cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 

Art. 6. Se aprobă premierea studenților de la Facultățile de Agronomie și Horticultură, 
participanți la Concursului Profesional Ştiinţific Studenţesc AGRONOMIADA, ediția a XXVIII-a, 
desfășurat la Universitatea din Craiova, în perioada 1 2 - 1 5  mai 2016, conform Metodologiei 
privind acordarea  unor recompense  cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în 
cadrul concursurilor studențești. 

Art. 7. Se aprobă acordarea de premii pentru Sesiunea naţională de comunicări pentru 
studenţi şi tineri cercetători PROFIZ 2016, din 18 mai 2016, conform prevederilor legale și a 
Metodologiei privind acordarea  unor recompense  cadrelor didactice și studenților cu rezultate 
deosebite în cadrul concursurilor studențești. 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea din Craiova 
Consiliul de Administraţie 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688, e-mail: rectorat@central.ucv.ro 

www.ucv.ro 



Art. 8. Se aprob[ un imprumut de la fondul centralizat pentru rcalizarea gardului de 2400 m
lungime, care imprejmuieEte plantatia de vila de vie de la Statiunea Didactica Banu Mdracine.

Art. 9. Se aproba suslinerea examenului de licenta pentru Facultatea de Educalie Fizicd Ei
Sport, cu urmdtoarele institulii de invalamAnt superior:

zUniversitatea ""Avram lancu'" din Cluj Napoca pentru programul de studiu Kinetotcrupia;'i
molricilute special(r, promo{ia 201512016 qi promoliile anterioare autorizate prin hotarAri
de guvern. Comisia de licenld se va deplasa la sediul Universitdtii ..Avram Iancu" din Cluj
Napoca.

z Universitatea Ecologicd din Bucureqti pentru programul de studiu Kinetoterupie pl
molricilote speciuld, promo{ia 2Ol5l20l6 gi promo{iile anterioare autorizate prin hotarAri
de guvern. Comisia de licenla se va deplasa la sediul Llniversitdtii Ecologice din BucureEti.

Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitalii din Craiova.

Art. 10. Se aproba cazareadoamnei Anna Borcz de la LJniversitatea de $tiinle ale Naturii din
Wroctaw, Polonia. cu tarif redus la unul dintre cdminele Universitalii din Craiova in perioada 20-28
mar2016 cu prilejul participarii la aniversarea a 2 ani de la infiinlarea Centrului Cultural Polonez.

Art. 11. Se aprobd restituirea sumei de 2.600.000 lei din linia de credit deschisa la BRD
pentru sus{inerea activitAlii de inva!5m6nt ca unnare a incetarii contractului in data de 12.06.2016.

Art,12, Se aproba transferarea la SCDA Caracal, din fondul pentru cercetare in fondul pentru
produc{ie, a sumei de 800.000 lei, necesara ef.ectu[rii platilor.

Art. 13.
membri:

.- 6 membri - cadre didactice;
v2 membri - personal didactic auxiliar;
.- I membru - student (ales prin votul studenlilor).
Propunerea va fi inaintati Senatului Universitatii din Craiova.

Art. 14. Se aprobd scutirea de taxa pentru cimin. in anul universitar 2O15-2016, pentru
studenta COJOCARU Mihaela de la Facultatea de Litere.

Art. 15. Se aprob[ restituirea taxei de reinmatriculare pentru domnul TOMA I. Daniel.
student in anul I la studii doctorale, coordonator prof. univ. dr. Victor OLARU. Cuantumul sumei
reprezentdnd taxa de reinmatriculare va fi utilizat pentru achitarea urmdtoarei tranqe din taxa de

qcolarizare. scadentf, la 15 mai 2016.

Art. 16. Se aprobl componen{a comisiei de analizir pentru sesizirile ref'eritoare la activitatea
doamnei MURDEALA Lurninifa, angajatd la Centrr"rl Universitar din Drobeta Turnu Severin:
- Pregedinte: conf. univ. dr. Dorel BERCEANU;
- Membri: Consilier Juridic Laurentiu CIOBANU;

Ing. Emil STAICU.

Prezenta hotdrAre se afigeazi pe pagina de internet a Universitatii din Craiova.
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