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HOTĂRÂREA 

 nr. 17  din 29.06.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
29.06.2016, 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 suplimentarea numărului de credite  aferente anului al II-lea, pentru 

absolvenții  programului postuniversitar de masterat "Sisteme Distribuite’', din cadrul Facultății de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, promoția 2005-2007 prin alocarea a 15 credite pentru 
disciplina "Proiectarea sistemelor timp-real (proiect)". Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

 
Art. 2. Se aprobă calendarul concursului public pentru selectarea decanului Facultății de 

Științe Sociale: 
 

 4-5 iulie 2016 – depunerea candidaturilor pentru funcția de decan, în intervalul orar 
900- 1500; 

 6 iulie 2016 – avizul de legalitate emis de Biroul Juridic; 
 6 iulie 2016 – stabilirea  mandatului reprezentanților facultăților în comisia de 

concurs, conform regulamentului în vigoare; 
 7 iulie 2016 – avizarea în consiliul facultății și desemnarea membrilor pentru 

comisia de concurs;  
 8 iulie 2016 –  concursul de selecție decan; 
 28 iulie 2016 – validarea noului decan în Senatul universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă  restituirea taxei de școlarizare în cuantum de 2890 euro, pentru anul 

universitar 2015-2016, pentru studentul Drou Hamza Mohammad Abed Rabboh din Iordania. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Arte de a susține 
examenele de licență și disertație: 
 în 14-15 iulie 2016 absolvenții studiilor universitare de licență: Interpretare Muzicală - 

Instrumente, Interpretare Muzicală – Canto, Pedagogie Muzicală; 
 în 26-27 iulie 2016 absolvenții studiilor universitare de licență și master:  Artele 

Spectacolului de teatru (actorie) și Arta Actorului.  
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă schimbarea sediului social S.C. WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L., 

în Craiova, de la Calea București nr. 107 D,  la A.I. Cuza nr. 13, biroul 431. Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 
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Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3499/01.07.2006 (număr de 
înregistrare Orange) cu o lună, până la finalizarea negocierilor dintre Universitatea din Craiova și 
Orange Romania S.A. 

 
Art. 7. Se aprobă mărirea chiriei la valoarea de 18 lei/mp pentru  SC LEXIS ROUTE SRL 

pentru un spațiu de 34 mp – Halele Didactice, având ca scop organizarea de cursuri de legislație 
auto. 

 
Art. 8. Se aprobă modificarea comisiei de licenţă, sesiunile iulie 2016, septembrie 2016 şi 

februarie 2017 la specializarea Informatică aplicată in inginerie electrică şi informatică 
industrială - ingineri, învăţământ cu frecvenţă. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 9. Se aprobă restituirea contravalorii taxei de repetare examen finalizare studii, în 
cuantum de 400 lei, pentru studentul TUCĂ Teodor, de la Facultatea de Horticultură, studii 
universitare de licență, învățământ cu frecvență, specializarea Horticultură, anul al IV-lea. 

Art. 10. Se aprobă lista cu cei 51 de cercetătorii onorifici asociați la Universitatea din 
Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 11. Se aprobă  plata taxei aferente anului universitar 2015-2016 pentru studentul 

CIOCAN M. Mihai Alexandru, anul al III-lea, studii universitare de licenţă, specializarea 
Sociologie, învăţământ cu frecvenţă (zi), care a beneficiat și de studii universitare de licenţă,  
învăţământ cu frecvenţă (zi), specializarea Economie și afaceri internaționale,  la Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor,  în anul universitar 2011-2012. 

Art. 12. Se aprobă echivalarea notelor obţinute la Proba 1 a examenului de licenţă, Bazele 
biologice ale plantelor horticole. Bazele tehnologice ale plantelor horticole, pentru BARAC P. 
Florin şi UNGUREANU I.C. Oana-Mihaela, absolvenţi din promoţia 2015, studii universitare de 
licenţă, specializarea Horticultură, cu aprobarea Consiliului Facultății din data de 29.06.2016 și 
conform Art. 22, alin. (3) din Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor. 

 
Art. 13. Se aprobă echivalarea notei 5,59 (cinci şi 59%) obţinută la proba scrisă (în format 

tip grilă), de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - Instituţii de drept civil şi de 
drept penal, a examenului de licenţă, sesiunea iulie 2015, pentru PÎRVU M. Sorin, absolvent fără 
examen de licenţă, promoţia 2015, al Facultăţii de Drept, studii universitare de licenţă, domeniul 
Drept, specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă (zi), cu aprobarea Consiliului Facultății din 
data de 27.06.2016 și conform Art. 22, alin. (3) din Regulament privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

 
Art. 14. Se aprobă membrii comisiei tehnice de verificare a subiectelor şi de întocmire a 

baremului pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, specializarea Drept, 
învăţământ cu frecvenţă, locuri finanţate de la bugetul de stat, care va avea loc la data de 26 iulie 
2016: 

 Conf. univ. dr.  PITIRICIU Silvia - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova; 
 Conf. univ. dr. TOPALĂ Dragoş Vlad - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate la barem de 
candidaţii la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, Domeniul Drept, Specializarea 
Drept, locuri finanţate de la buget, sesiunea iulie 2016, alcătuită din: 

 



) Lect. univ. dr. GIOROCEANU Alina - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova;
> Conf. univ. dr. PAUNESCU Floriana Anca - Departamentul de Limbi Modeme Aplicate,

Universitatea din Craiova. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art. 16. Se aprobl solicitarea Facultafi de Automaticd, Calculatoare qi Electronicd pentru
czareaunui grup de cadre didactice de la Universitatea din Miskolc, Ungaria, pentru o noapte, la
Cdminul studenfesc nr. 14, in doud camere (o camerd dubl6 gi o camerS single).

Art.l7. Se aprob6 solicitlrile Departamentul de Limbi Modeme Aplicate care organizeazd

$coala de var6 "Constantin Brdncu;i", edilia a XVI- a, pentru:

Jiu-Tismana qi la Bucuregti.

Art. 18. Se aprobd amdnarea decontdrii cheltuielilor privind deplasarea, suportate din
venituri proprii ale Universitalii (fondul centralizat, fondul facultAfi) pdnd la 1 octombrie 2016.

Art. 19. Se aprobd scoaterea la concurs pentru Direcfia GeneralS - Administr ativd a:

F 4 (patru) posturi de ingrijitor;
F unui post de administrator patrimoniu.

Art.20. Se aprobI solicitarea Facult6lii de Economie qi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Statisticd qi Informaticd Economic6 de a-l inlocui pe domnul conf. univ. dr.
Radu Cdtdlin CRIVEANU din:

F pozilia de examinator la examenul de Statistics, anul I, specializdrile Finances Si

International Business and Economics, cu conf. univ. dr. Costel IONA$CU;
} funclia de secretar al comisiei de licentl pentru programul de studii Statisticd ;i
Previziune Economicd cu conf. univ. dr. Liviu Octavian POPESCU.
Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.2l. Se aprobd achizilionarea unui abonament, in valoare de 1 1 000 lei, pe o perioadl de

12 luni, la o platformd anti-plagiat, agreatd de CNATDCU, pentru verificarea a o sut[ de teze de

doctorat.

Art.22. Se aprobd ca Universitatea din Craiova sd susfin6, ca membru, AsociaJia
Universitdlilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare qi Bibliotecilor Centrale Universitare din
Rom6nia ,,Anelis Plus" pentru a ne reprezenta la competilia prevdnttd in cadrul Programului
Opera{ional Competitivitate, Axa 12014-2020, Ac}iunea 1.1.2:Denroltarea unor re{ele de centre
CD, coordonate la nivel nafional qi racordate la re{ele europene gi interna{ionale de profil gi

asigurarea accesului cercetdtorilor Ia publicalii gtiinlifrce qi baze de date europene gi

internalionale.I.l.2.2. Proiecte pentru asigurarea accesului cercetdtorilor la publicalii qtiintifice gi
baze de date europene qi internationale.

Art.23. Prezentahotdr6re se afigeazd pe pagina de internet a Universit6fi din Craiova.

Preqedintele Consiliului
Prof. univ. dr. Cezar

$ef Birou Juridic,

Hotdrdre nr. 17 din'29.06.2016

Consilier jurid
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