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HOTĂRÂREA 
 nr. 13  din 25.05.2016  

 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
25.05.2016, 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 încheierea unui protocol de parteneriat între Colegiul Național Militar 

„Tudor Vladimirescu” și Universitatea din Craiova având ca scop cooperarea interinstituțională. 

Art. 2. Se aprobă achitarea taxei în cuantum de 800 lei, reprezentând cotizația pe anul 2016 
a Universității din Craiova de membru al Asociației de Sudură din România. 

Art. 3. Se aprobă achitarea: 
-  taxei  de înregistrare în cuantum de 250 lei 
-  taxei în cuantum de 350 lei reprezentând cotizația  pe anul 2016 a Universității din Craiova 

ca membru al Asociației de Standardizare din România. 
 

Art. 4. Se aprobă încheierea tranzacției între Universitatea din Craiova și S.C. TECHNO 
VOLT S.R.L., prin care S.C. TECHNO VOLT S.R.L., prin reprezentantul său legal se angajează 
irevocabil să achite către Universitatea din Craiova debitul în sumă de 12.861,43 lei. 

Art. 5. Se aprobă calendarul concursului de admitere studii universitare de licență și studii 
universitare de master, în anul universitar 2016-2017. Propunerea va fi înaintată Senatului 
Universitar. 

Art. 6. Se aprobă componența Comisiei de Etică: 
- Prof. univ. dr. SÂMBRIAN Teodor (Facultatea de Drept) 
- Prof. univ. dr. BURLEA-ȘCHIOPOIU Adriana (Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor) 
- Prof. univ. dr. ing.  ENACHE Sorin (Facultatea de Inginerie Electrică) 
- Conf. univ. dr. ROȘCA Adrian (Facultatea de Horticultură) 
- Conf. univ. dr. BĂLĂ Laurențiu (Facultatea de Litere) 
- Prof. univ. dr. ing. IONETE Cătălin Cosmin (Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică) 
- Bibliotecar BISTRICEANU Gabriela 
- Secretar BEȚIU Doina 
- Student ANTOHI Radu (ales prin vot de reprezentanții studenților) 
Propunerea va fi înaintată Senatului Universitar. 
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Art.7. Se aprobd demisia domnului Robert BISCHIN din funclia de administrator la S.C.

WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L. si incetarea contractului individual de muncd cu data de I
iunie 2016.

Art.8. Se aprobd demararea procedurii pentru numirea unui nou administrator la S.C.

WORK TEAM ASSOCIATION S.R.L.

Art. 9. Se aprobd solicitarea asocialiei studenleEti AIESEC Craiova pentru a otganiza in
holul de la intrarea in sala Albastrd a UniversitAfli din Craiova, un eveniment referitor la

oportunitSlile privind stagiile de voluntariat in strdindtate pentru studenli, in perioada 31.05.2016-

01.06.2016, orele 12-16.

Art. 10. Se aprobd pentru SCDA Caracal desemnarea doamnei BARANCEA Rodica,

administrator f,rnanciar la aceastd sta{iune a universitdlii, pentru a exercita activitatea de control
financiar preventiv.

Art. 11. Se aprobd Regulamentul privind organizarea si desfi;urarea examenelor de

finalizare a studiilor. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art.12. Se aprobd componenfa comisiilor de concurs pentru evaluarea candida{ilor inscriqi

pentru ocuparea, pe perioadd nedeterminatd, a posturilor didactice vacante, posturi scoase la

concurs in semestrul al Il-lea al anului universitar 2015-2016, publicate in Monitorul Oficial nt.57l
din 10 mai2016,parteaa III-a. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art. 13. Se aprobd comisiile de admitere pentru anul universitar 2016-2017, respectiv

comisiile pentru examenele de frnalizare studii 2016, aprobate in Consiliile Facultdlilor.
Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art. 14. Se aprobd constituirea Ei componenla Comisiei Centrale de Admitere in ciclul de

studii universitare de licenf6, master gi doctorat, in anul universitar 2016-2017.

Art. 15. Se aprobd asigurarea interimatului pentru funclia de Director al Bibliotecii
UniversitSlii din Craiova de c6tre domnul lector univ. dr. Mihai CO$OVEANU.

Art. 16. Se aprobd calendarul pentru organizarca concursului de director CSUD:

Propunerea va fi inaintati Senatului Universitar.

Lrt. 17. Se aprobl calendarul pentru organizarea concursului pentru membri in CSUD-
UCV:

- Depunerea candidaturilor 3 0.05.20 I 6 - 06.06.201 6
- Afiqarea listelor conducdtorilor de doctorat qi a listei doctoranzilor cu drept de vot:

0 1 .06.20 1 6 -06.06.201 6;
- Desfrqurarea alegerilor: 08.06.2016,0re1e: 0900-1600

Propunerea va fi inaintat[ Senatului Universitar.
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Art. 18. Se aprob6 tarifele de inscriere la examene, precum 9i tarifele de inscriere la cursurile

de pregdtire op1,pipal.F, stabilite de Institutul Francez din Timiqoara, potrivit convenfiei incheiate

de Universitatea din Craiova qi Institutul Francez din Timigoara.

Art. 19. Se aprobd ca Universitatea din Craiova sd facd parte din Proiectul ReStart - pentru

un jurnalism de 
-calitate, 

promovat de Federalia Internafionald a Jurnaliqtilor, perioadd de

desfrqurare 03.05.2016 - 03.05.2017 '

Art. 20. Se aprobd acordarea unui imprumut de 1.200 euro, din fondul centralizat, pentru

proiectului de MoUititate2015-2016, finanlat prin Mecanismul Financiar SEE, imprumut ce va fi

acoperit 80% din fondurile proiectului qi20% fondul centralizat al universitdlii.

Art.2l, Se aprobd pentru lector univ. dr. Magdalena Filary de la Centrul de Limb6 9i Culturd

Polonezd din cadrul Universitdlii din Craiova :

- prelungirea cu un an a contractului individual de muncd

- reducerea normei de lucru de la 8 otelzi la3 otelzi'

Art.Z2. Se aprob[ mutarea temporard a postului de pazd din str. Petre Ispirescu nr. 165 la

C6minul studenlesc nr.8 p6nd la finalizarea procedurii de achizilie a acestor servicii pentru aceastl

locafie.

Art.23. Se aprobS:

-prelungirea cu 12 luni a contractului de inchiriere nr.4134131.05.2013 incheiat cu S'C'

pAMIDAV S.R.L. pentru un teren de 50 mp situat in incinta Complexului Mecanicd, in

vederea desflqurdrii activitafli de comer! cu produse alimentare Ei nealimentare, cu

respectarea legislafiei in vigoare
- mdrirea chiriei la valoarea de 100 lei/mp/lun6.

Art.24. Se aprobd taxa de participare, in cuantum de 300 lei (sau 70 Euro), la Conferinla

Facultafli de Economie gi Administrarea Afacerilor, organizatd in Craiova in perioada 28-29

Octombrie 20t6. Propunerea va fi inaintatd Senatului Universitar.

Art.25. Se aprobd cazareain C[minul 3, a studentei, Emma SOUCHAL, de la Facultatea de

$tiinle qi Tehnicd - sectia $tiinJele Vielii, din Nantes (Fran!a), care va efectua un stagiu de practica

in perioada 01.06.201 6-30 .06.2016, in ferma zootehnicd Agrozootehnica Robdneqti - sc
FELVIO SRL.

Art.26. Se aprobd modificarea tarifelor de cazarc pentru Cabana Rdnca Lac (Staliunea

Rdnca), pentru studenli in practicd: 5 lei/noapte/persoan[ (fErd TVA). Propunerea va fi inaintatd

Senatului Universitar.

Art.27. Se aprob6:
- cazarea la Cabana Rfinca Lac (Staliunea R6nca) a studenlilor de la Facultatea de Agronomie,

specializdrile Montanologie qi Silviculturd, anul al III-lea care fac practica de specialitate, in

perioada 12.07 .2016 -17 .07.2016, la tariful de 5 lei/noapte/persoand (fErd TVA).
- transportul studenfilor cu autocarul universitafi la Cabana R6nca Lac.

Art.28. Se aprobd solicitarea Facultalii de Agronomie pentru asigurarea transportului cu

autocarul universitdlii la cetate, in date de 9 iulie 2016,la S.c. AGRONICOSER Cetate, pentru

studenfii din anul al II-Iea, specializarea Agticultur6.
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Art.29, Se aprobd organizarea qi desftgurarea examenului de licen!6la Facultatea de $tiinle
Sociale pentru absolvenli ai Universit5tii "Constantin Brdncugi" din Tdrgu Jiu, Facultatea de $tiinle
ale Educaliei qi Management Public, specializarea Sociologie, inv6!5m6nt cu frecvenld, la sediul
Universitdlii din Craiova,la datele stabilite de comun acord intre reprezentan{ii legali ai celor doud

institulii, conform structurii anului universitar curent. Propunerea va fi inaintata Senatului
Universitar.

Art. 30. Se aprobd decontarea din fondul Facultalii de Educafie Fizicd qi Sport a cheltuielilor
de deplasare, in sumd de 1400 lei, pentru transportul a 12 studenli gi doud cadre didactice la finala
Campionatului Nalional de Handbal Masculin ce se va desftEura la BraEov, in perioada29.05.2016-
3t.05.2016.

Art.31. Se aprobd eliberarea unui duplicat al foii matricole pentru BALA$A Aureliana,
absolventl a Facultalii de $tiin1e, specializarea F izicd'

Art.32. Prezenta hotdrire se afi;eazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

Pregedintele Consiliului de Administra(ie,
'fiof. univ. "dr. Cezar lonuf SPiNU

$ef Birou Juridic,
Consilier ju Anca Udrea

(
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