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HOTĂRÂREA 
 nr. 15  din 15.06.2016  

 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
15.06.2016, 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 taxele de școlarizare și administrative pentru anul universitar 2016/2017. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  
 
Art. 2. Se aprobă Contractul de Parteneriat Media între Societatea Română de Televiziune 

și Universitatea din Craiova pentru mediatizarea proiectului educaţional CARIERA TA, care se va 
derula în perioada 21 iunie 20016 - 06 iulie 2016, la Universitatea din Craiova. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Serviciului de Informatică şi Comunicaţii  de a i se acorda un 

împrumut din fondul centralizat al Universităţii din Craiova, în sumă de 4000 RON, pentru 
securizarea incintei şi dependinţelor acestui Serviciu. Suma va fi recuperată din proiectul 
"Asigurarea transparenței în gestiunea studenţilor și implementarea Registrului Matricol Unic 
(RMU) al Universităţilor din România prin asigurarea unei platforme IT cu servicii integrate". 

 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Organigrama Serviciului 

Administrativ Drobeta-Turnu Severin. Propunere va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 5. Se aprobă componenţa comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor la examenul de 
licenţă, ce se va susţine cu absolvenţii de la Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii 
din Craiova, domeniile Istorie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Filosofie, Sociologie, 
Ştiinţe politice şi cu absolvenţii de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management Public din 
cadrul Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, specializarea Sociologie, în sesiunea 
iunie - iulie 2016. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  

 
Art. 6. Se aprobă componenţa comisiei pentru susținerea examenului de admitere, sesiunea 

septembrie 2016: 
-  cursuri universitare de licență, la specializările: Asistență socială, Filozofie, Istorie, Relații 

Internaționale și studii europene, Sociologie și Științe Politice 
- cursuri universitare de master, la specializările: Filosofie contemporană, Românii în istoria 

Europei, Securitate națională și euroatlantică, Dezvoltare comunitară și integrare 
europeană. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar.  
 
Art. 7. Se aprobă solicitarea studentei CÎRSTOR Ștefania Andreea, de la Facultatea de 

Științe, studii universitare de licență, Specializarea Fizică Informatică, de a i se restitui suma de 80 
lei, reprezentând taxa achitată eronat, pentru susținerea examenelor restante. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea studentei MUȘAT Alina, de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, anul al II-lea, studii universitare de master, Specializarea Managementul 
Afacerilor, de a i se restitui suma de 120 lei achitată eronat, reprezentând taxa pentru susținerea 
examenelor restante. 

 
Art. 9. Se aprobă premierea domnului Cosmin DUMITRESCU, student în anul I, la 

programul de studii Fizică medicală, care a obținut locul al II- lea la  Conferinţa internaţională 
ştiinţifică studențească “The Environment-Research, Charge, Administration” Ediția a II-a, 
desfăşurată în data de 3 iunie 2016, la Facultatea de Agronomie a Universităţii din Craiova, 
conform Metodologiei privind acordarea  unor recompense  cadrelor didactice și studenților cu 
rezultate deosebite în cadrul concursurilor studențești. 
 

Art. 10. Se aprobă premierea studentei Jelena IVIC, din anul al II-lea, programul de studii 
Fizică medicală, care a obținut locul al III- lea  la  Conferinţa internaţională ştiinţifică studențească 
“The Environment-Research, Charge, Administration” Ediția a II-a, desfăşurată în data de 3 iunie 
2016, la Facultatea de Agronomie a Universităţii din Craiova, conform Metodologiei privind 
acordarea  unor recompense  cadrelor didactice și studenților cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studențești. 

 
Art. 11. Se aprobă solicitările Facultății de Inginerie Electrică pentru Simpozionul Ştiinţific 

al Inginerilor Români de Pretutindeni - SINGRO 2016 organizat în colaborare cu Universitatea 
din Craiova care se înscrie în activităţile organizate pentru a marca 65 de ani de învăţământ 
superior electrotehnic la Craiova în perioada 7-9 septembrie 2016: 

- utilizarea Aulei Alexandru Buia și a patru amfiteatre din clădirea Facultăţii de Agronomie 
pentru desfăşurarea lucrărilor conferinței; 

- deplasarea în  7- 8 septembrie 2016, cu autocarul Universității din Craiova a participanților 
la conferință în interiorul orașului Craiova și în 9 septembrie deplasarea într-o excursie pe 
traseul Craiova - Segarcea; 

- cazarea participanților din străinătate în 20 de camere rezervate în Căminul studențesc nr. 3 
din Complexul Agronomie. 
 

Art. 12. Se aprobă: 
-  prelungirea  cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 3499/01.07.2006 încheiat cu S.C. 

ORANGE ROMÂNIA S.A. a unui spaţiu de 40 mp situat pe terasa Complexului 
Electrotehnică, Corp A, pentru instalarea, exploatarea şi întreţinerea unei staţii releu de 
radiocomunicaţii pentru telefonie mobilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

- mărirea chiriei la valoarea de 100 lei/mp/lună ( 22,15 euro/mp/lună). 
 

Art. 13. Se aprobă: 
-  prelungirea  cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 3589 / 26.06.2014  încheiat cu SC 

LEXIS ROUTE SRL a unui spaţiu de 34 mp – Halele Didactice, pentru organizarea de 
cursuri de legislație auto; 

- mărirea chiriei la valoarea de 100 lei/mp/lună ( 22,15 euro/mp/lună). 
 

Art. 14. Se aprobă: 
-  prelungirea  cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 2600 / 01.07.20015  încheiat cu SC 

CRIMARCO SRL  a unui spaţiu de  4 mp – în  hol Facultății de Inginerie Electrică,  pentru 
comerţ cu produse de papetărie, și copiere; 

- mărirea chiriei la valoarea de 100 lei/mp/lună ( 22,15 euro/mp/lună). 
 



Art. 15. Se aproba solicitarea IDP PROIECT S.A. Craiova de a i se acorda un avans, in
sumd maxirnd de 54.7501ei. necesar pentru prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de
investilii ..Parcul Tehnologic IT-Craiova". Acordarea acestui avans se va putua realiza numai dupa
primirea finanldrii de la M.E.N.C.g.

Art. 16. Se aproba solicitarea directorului de proiect CNFIS-FDl-2016-0023, proiect
intitulat .,4sigurureu .fimctioniirii in btme conclilii cr uc:lit'ildlilor ditluctic'e Si da cercature in
domeniul horticLtlturii la Univer.situtea din Cruiova - SCDI'> Vdlcea, cu ujutontl fondului cle

den,ollure instittrlioncrlii" de a i se acorda un imprumut, din fondul centralizat, necesar acoperirii
cheltuielilor materiale. in sumd de 24t).tl?t lci" pdna la decontarea acestora de cdtre M.E.N.C.$.

Art.17. Se aprobd solicitarea directorului de proiect ..MARATON PENTRU UCV"- Miisuri
integrate de cre$tcre o echitdlii .tociale in rundul elet,ilor de liceu din regiunecr S-V Oltenia tn
t,eclerea incluziunii sociule Si accesultti lct ntet{iul acuclentic: ul (l('V' de a i se acorda un
imprumut, din fondul centralizat, necesar acoperirii cheltuielilor materiale din proiect, a

impozitelor qi contributiilor afbrente cheltuielilor salariale, in sumd de 175 (XX) lci. pAna la
decontarea acestora de cdtre M.E.N.C.$.

Art. 18. Se aproba solicitarea directorului de proiect .ssigru"oreu lruns:1to'enlei itt gestiuneu
sluclenlilor Si implentenlorea Regislrului Mulricol Unic' (RlllU) in (iniversituteu clin ('raiovu prin
platformu ITUCv cu servic'ii integrute" de a i se acorda un imprumut. din iondul centralizat,
necesar acoperirii cheltuielilor materiale din proiect, a impozitelor qi contribu{iilor af-erente

cheltuielilor salariale, in sumd de 135 (XX) lci" pdna la decontarea acestora de cf,tre M.E.N.C.$.

Art. 19. Prezenta hotlrAre se afiqeazd pe pagina de internet a UniversitAlii din Craiova.

Preqedintele iului de Administra(ie,
Ionut SPINU

$ef Birou Juridic,
Consilier juridic Anca Udrea' 4{'r*.-,rt/'
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