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HOTĂRÂREA 

 nr. 23  din 14.09.2016  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
14.09.2016, 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 prelungirea perioadei de înscriere pentru concursul de admitere, sesiunea 

septembrie 2016, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi 
învăţământ la distanţă,  18-20  septembrie 2016, conform propunerilor facultăților.  

 
Art. 2. Se aprobă încasarea la cazarea în cămin a unui fond de garanție în cuantum de 50 

lei/student pentru anul universitar 2016/2017, fond ce urmează a fi folosit pentru recuperarea 
pagubelor cu autor necunoscut. În cazul în care fondul de garanţie nu este cheltuit integral, banii 
rămaşi vor fi cheltuiţi pentru dotarea căminului de la care au fost colectaţi, la sugestiile 
comitetului studenţesc de cămin în directă colaborare cu Direcţia Generală Administrativă. 
 

Art. 3. Se aprobă asigurarea unui spațiu în suprafață de 1 mp, situat în holul central al 
Universității din Craiova pentru promovarea proiectelor de investiții care pot fi finanțate prin POR 
2014-2020. 
 

Art. 4. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru scoaterea la licitaţie publică în 
vederea închirierii a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mp, situat în holul de la parter din clădirea 
Facultăţii de Agricultură. 
 

Art. 5. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru transferarea către Primăria 
Municipiului Drobeta Turnu Severin a două terenuri, unul în suprafață de 5927 mp și altul în 
suprafață de 3350 mp, terenuri proprietate privată a municipiului Drobeta Turnu Severin, întrucât 
nu sunt pe “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la 
bugetul de stat repartizate pentru Universitatea din Craiova”. 
 

Art. 6. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de servicii de proiectare nr. 
4128/26.05.2016 referitor la obiectivul de investiţii ” Parc Tehnologic Universitar IT – Craiova.  
 

Art. 7. Se aprobă sancţionarea domnului TOMIŢĂ Florin, administrator al Căminului 
studențesc nr. 13, cu „avertisment scris”, sancțiune prevăzută de Art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul 
muncii. 
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Art. 8. Se aprobă sancţionarea doamnei VĂDUVA Maria, economist la Stațiunea 
Didactică Banu Mărăcine, cu „avertisment scris”, sancțiune prevăzută de Art. 248 alin. (1) lit. a) 
din Codul muncii. 
 

Art. 9. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru a închiria Casa Universitarilor și 
Cantina de la Complexul Electrotehnică. 

Art. 10. Se aprobă modificarea art. 2, alin. (2) din Metodologiei privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti, conform Anexei. Propunerea va fi înaintată Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea  domnului DRÎGNEI Daniel, de a i se restitui taxa de înscriere 
la concursul de admitere la studii doctorale în cuantum  de 200 lei, întrucât nu îndeplinește 
condițiile de înscriere. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea  domnișoarei BULBONEA Elena, de a i se restitui taxa de 
înscriere la admitere la studii doctorale în cuantum  de 200 lei, întrucât nu îndeplinește condițiile 
de înscriere. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea S.C. American Experience S.R.L. pentru promovarea 
programului ”Work and Travel” în perioada 01 octombrie 2016 - 15 aprilie 2017. Promovarea se 
va face prin amplasarea unui stand de informare în clădirea centrală a Universităţii dar şi prin 
distribuirea de flyere şi afişe în Universitate și campusurile aferente, numai în locurile special 
amenajate. 

Art. 14. Se aprobă acordarea din fondul centralizat a unui împrumut în valoare de 5117,23 
lei, necesar pentru a achita integral sumele pentru Organizarea Mobilităţilor (OM) către 
universităţile partenere în cadrul Proiectului de Mobilitate în învăţământul Superior finanţat prin 
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, pentru anul universitar 2015-2016, Contract de finanţare 
nr. 10/22.06.2015. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. ing. BENGA Gabriel Constantin de la 
Facultatea de Mecanică, Departamentul Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, prin 
care solicită un împrumut de la fondul facultății pentru cheltuielile legate de deplasarea în Olanda, 
la Rotterdam, în perioada 03-06 Octombrie 2016, pentru a participa la un proiect în cadrul 
programului Erasmus +.  

Art. 16. Se aprobă trecerea din proprietatea Universității din Craiova în proprietatea 
municipiului Craiova a corpurile de clădire Grup poartă şi clădire pentru staţie de pompare ( nr. de 
inventar 75 şi 76) din Grădina Botanică, numai după aprobarea Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice. 

Art. 17. Se aprobă, în baza articolului 142 alin.(62) din Legea nr.1/2011, încasarea sumei 
reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare în trei tranşe/rate până la sfârșitul anului 
financiar (până pe data de 31 decembrie a fiecărui an) în care se face solicitarea, în baza unei 
declarații scrise prin care studentul se angajează să plătească integral suma datorată bugetului de 
stat. 

Art. 18. Se aprobă propunerea Facultății de Litere pentru: 
 membrii comisiei de examen pentru admiterea la masteratul Arta muzicală românească 

contemporană:  
Preşedinte: Conf. univ. dr. Antoniu ZAMFIR 
Membri:     Conf. univ. dr. Eugen SANDU 



Lect. univ. dr. Pavel $OPOV
Secretar: Lect. univ. dr. Gabriel ZAMFIR

Lect. univ. dr. Gabriel ZAMFIR
Lect. univ. dr. Ioan Emanuel CHERATA

28 septembie2016 qi inmatricultui29-30 septembrie 2016.

Art. 19. Se aprobd solicitarea Societdlii Nalionale de Medicina Familiei pentru inchirierea
Aulei Belea de la Facultatea de Automatici, Calculatoare qi ElectronicS, o datd pe lund, timp de 3

ore, l0 luni/an.

Art. 20. Prezentahotdrdre se afigeazd pe pagina de internet a UniversitAlii din Craiova.

Preged
Prof.
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