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HOTĂRÂREA 
 nr. 29 din 06.12.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
06.12.2017, 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. În memoria Majestății Sale Regele Mihai I al României, spiritul luminat care a 

decis existenţa Universităţii din Craiova, se aprobă propunerea de numire a Sălii Albastre ca Aula 
Mihai I al României. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă Proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Universității din 
Craiova pe anul 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
privind taxa în cuantum de 300 lei pentru derularea programului de formare continuă  Formarea 
profesorilor pentru educația copiilor cu CES (CESFORM), în perioada ianuarie - iulie 2018. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 4. Se aprobă: 
-  Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative  
- Organigrama Direcției Generale Administrative 
Propunerile vor fi înaintate Senatului universitar. 
 
Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind înființarea unui nou 

program de master ”Arte Vizuale: Creație și Restaurare”, în domeniul Arte Vizuale. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 6. Se aprobă afilierea programului Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii 
străini la Facultatea de Litere. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Departamentului de Relații Internaționale pentru alocarea din 
fondul centralizat al Universităţii din Craiova a sumei de 852 Euro în vederea promovării 
instituției noastre în Anuarul AUF, ediţia 2018. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind scoaterea la concurs a 
unui post de tehnician, pe durată nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Electrică, 
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Energetică şi Aerospaţială. Procedura de scoatere la concurs a postului va fi demarată după 1 
ianuarie 2018. 

Art. 9. Se aprobă pentru șase angajați ai universității transformări de posturi în vederea 
promovării. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Asociaţiei „Organizaţia Studenţilor din Facultatea de 
Mecanică din Craiova, pentru folosirea în regim gratuit a cabanei universității din stațiunea Rânca 
unde, în perioada 15.12.2017-17.12.2017,  în vederea desfășurării de activităţi educative, socio-
culturale şi traininguri ce au ca scop dezvoltarea personală a membrilor asociației.   

Art. 11. Se aprobă solicitările Asociației  Studenților Facultății de Științe Sociale privind: 
 calendarul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliu Facultății: 

          7 - 8 decembrie 2017 perioada de depunere candidaturilor; 
         11 -12 decembrie 2017 derularea procesului electoral. 
 membrii Comisiei electorale. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 12. Se aprobă solicitările Facultății de Științe Sociale privind: 
 calendarul pentru alegerea unui  membru, reprezentant al cadrelor didactice în 

Consiliu Facultății: 
- 12 decembrie 2017 perioada de depunere candidaturilor; 
-14 decembrie 2017 derularea procesului electoral. 

 membrii Comisiei electorale. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8741/04.12.2017 privind demisia 
din postul de lector  de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, fără preaviz. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8778/06.12.2017 privind  
transferarea taxei de analiză dosar pentru glisare în an superior achitată eronat, în cuantum de 500 
lei, în contul taxei de școlarizare, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și 
redobândirea calității de student fără achitarea taxei de reînmatriculare.  

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8398/20.11.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 500 lei, deoarece taxa de școlarizare este în cuantum de 3000 lei 
pentru anul universitar 2017- 2018, iar studentul a achitat suma de 3500 lei.  

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8466/22.11.2017 privind  
transferarea primei tranșe din taxa de școlarizare, în cuantum de 500 lei de la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, de unde studentul a fost exmatriculat, la Facultatea de 
Horticultură.  

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8407/20.11.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 150 lei, reprezentând reducerea de 5% din taxa de școlarizare, 
deoarece taxa a fost achitată integral până în data de 15 noiembrie a.c. 

Art. 18. Se aprobă, având în vedere necesitatea implementării proiectului cu titlul „ 
Dezvoltare prin antreprenoriat", Cod proiect 103965, Cod apel: POCU/82/3/7/Creşterea ocupării 
prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Componenta 1 România 
Start Up Plus, numirea în funcţia de manager de proiect a domnului conf. univ. dr.  Liviu Ion 
CIORA. 

Art. 19. Se aprobă, având în vedere necesitatea implementării proiectului cu titlul 
Antreprenoriat pentru o viaţă activă, Cod proiect 105354, Cod apel: POCU/82/3/7/Creşterea 
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ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non- agricol din zona urbană, Componenta 1 
România Start Up Plus, numirea în funcţia de manager de proiect a domnului prof.univ.dr. 
Leonardo Geo MANESCU. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8644/28.11.2017 privind  
restituirea sumei în cuantum de 150 lei, deoarece taxa de arhivare a fost achitată eronat. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 735/04.12.2017 privind  lipirea de 
afişe în spațiile special amenajate  din  campusuri pentru promovare publicitară a unui spectacol. 

Art. 22. Se aprobă înființarea unui punct de lucru la Cantina Fast Food din Complexul 
Mecanică. 

Art. 23. Se aprobă propunerea comisiei de analiza pentru trecerea pe cheltuieli a unor 
sumelor ce nu pot fi recuperate privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 222.403,83 lei deoarece  
s-a constatat epuizarea tuturor posibilităţilor de recuperare. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8811/06.12.2017 privind acordarea 
unui împrumut în cuantum de 1068 lei, din fondul centralizat al universităţii, pentru buna 
desfăşurare a proiectelor de cercetare ,ADER 3.1.2. Gestionarea resurselor genetice pomicole in 
situ şi ex situ” - Subcontract de finanţare nr. 2973/27.10.2015 (Contractor 1CDP Piteşti - 
Mărăcineni) şi „ADER 3.2.2. Ameliorarea speciilor pomicole în vederea creşterii siguranţei şi 
securităţii alimentare” - Subcontract de finanţare nr. 2981/27.10.2015 (Contractor ICDP Piteşti - 
Mărăcineni), în vederea acoperirii contribuţiilor angajaţilor şi angajatorului pentru luna noiembrie 
2017. Restituirea avansului se va face cel mai târziu pe 31 martie 2018. 

Art. 25. Se aprobă virarea sumei de 1 500 000 lei în contul Universităţii din Craiova, suma 
reprezentând cheltuieli de regie pentru anii 2016-2017 la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricolă Caracal. 

Art. 26. Se aprobă alocarea unui împrumut în cuantum de 450 000 lei necesar pentru 
continuarea activității la  Stațiunea Didactică Banu Mărăcine. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative ca primirea referatelor de 
necesitate pentru achiziţii de bunuri şi servicii aferente anului 2017 să fie transmise Direcţiei 
Achiziţii până la data de 11.12.2017.  

Art. 28. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură privind organizarea în holul central 
al universității a celei de a VI-a ediții a Târgului de Crăciun Winterland, în perioada 14-19 
decembrie a.c. 

Art. 29. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind cazarea domnului profesor Michael 
Martinek de la Universitatea Darraland, Germania în Căminul studenţesc nr. 14 al Universităţii 
din Craiova, în perioada 16 - 22 ianuarie 2018. 

Art. 30. Se  aprobă pentru PROIECTUL ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII 
ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU 
PROFIL ELECTRIC”: 

- indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI A(C8), B(C9), C(C10) DIN 
COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC  în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, 
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