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HOTĂRÂREA 

 nr. 25  din 28.09.2016  
 
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
28.09.2016, 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 planurile de învățământ pentru anul universitar 2016/2017. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă statele de funcții pentru anul universitar 2016/2017. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 3. Se aprobă structura anului universitar 2016/2017. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 
 

Art. 4. Se aprobă transferarea celor 54 de locuri bugetare rămase neocupate la ciclul de 
studii universitare de licență astfel:  

 
 6 locuri pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă (pentru specializarea Arte plastice),  
 7 locuri pentru Facultatea de Mecanică, 
 7 locuri pentru Facultatea de Agronomie, 
 10 locuri pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport, 
 14 locuri pentru Facultatea de Științe (9 locuri pentru specializarea Geografie și 5 locuri 

pentru specializarea Informatică), 
 2 locuri pentru Facultatea de Litere, 
 2 locuri pentru Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
 4 locuri pentru Facultatea de Științe Sociale (din care 2 locuri cedate de Facultatea de Drept 

pentru specializarea Asistență socială), 
 2 locuri -rezervă. 

 
Art. 5. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL modificarea obiectului 

principal de activitate în ”Activități de contractare pe baze temporare, a personalului conform 
codului CAEN”, (7820). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 6. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL autorizarea 

următoarelor activități la sediul social și la beneficiari/terți: 
a. 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
b. 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
c. 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
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d. 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
e. 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 
f. 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 
g. 7830 – Alte servicii de furnizare a forţei de muncă 
h. 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 7. Se aprobă pentru SC WORK TEAM ASSOCIATION SRL întocmirea și depunerea 

documentației la Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Dolj în vederea obținerii 
autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 8. Se aprobă împuternicirea domnului prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU – rector al 
Universității din Craiova să semneze decizia asociatului unic al SC WORK TEAM 
ASSOCIATION SRL,  a actului constitutiv actualizat, precum și a tuturor documentelor necesare 
pentru ONRC Dolj. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă,  în vedea certificării ISO 9001, actualizarea structurii şi componenţei 
echipei de operare a Centrului pentru Transfer Tehnologic CTT INCESA (înfiinţat prin decizia 
rectorului Universităţii din Craiova nr. 24C/08.02.2011 şi acreditat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4648/30.07.2015) din cadrul Universităţii din Craiova. 

Art. 10. Se aprobă, în vedea certificării ISO 9001, actualizarea structurii şi componenţei 
echipei de operare a Infrastructurii de cercetare în ştiinţe aplicate - INCESA", contract 
256/28.09.2010, beneficiar Universitatea din Craiova, în cadrul PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, AXA 
PRIORITARĂ 2 - CDI: Operaţiunea 2.2.1, componenţă aprobată în şedinţa Consiliului de 
Administraţie din data 23.03.2016.  

Art. 11. Se aprobă începerea decontării cheltuielilor privind deplasările interne și externe 
din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova, din perioada mai 2016-septembrie 2016. 
Acesta vor fi plătite în ordinea vechimii lor. 

Art. 12. Se aprobă lista cadrelor didactice de la universităţi partenere din străinătate 
implicate în programul de studii universitare de masterat Drepturile omului (Droits de l`homme) 
ce se desfăşoară în limba franceză, care vor avea statut de profesor invitat. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă solicitările AIESEC — organizaţie studenţească la nivel global, pentru 

recrutarea de membri în cadrul organizaţiei, campanie denumită „Global Leader", în perioada 
3.10.2016 - 12.10.2016. 
 

Art. 14. Se aprobă suplimentarea cu 10 locuri pentru Programul de Conversie în Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar, seria de 4 semestre, gestionat de Facultatea de Litere, începând 
cu anul universitar 2016-2017, întrucât cererea a fost mai mare decât numărul preconizat. Prin 
suplimentare, capacitatea de şcolarizare este de 80 locuri. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 15. Se aprobă taxa de participare în cuantum de 150 de lei pentru participanţii români şi 

35 de euro pentru participanţii străini la colocviul internaţional ”Receptarea antichităţii greco-
latine în culturile europene”, ediţia a IX-a, cu tema „Ovidiu, două mii de ani de metamorfoze”, 
din luna mai 2017. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
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