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HOTĂRÂREA 

 nr. 4 din 01.02.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data 
de 01.02.2017, 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. Se aprobă desfășurarea examenului de licență, pentru promoția 2017, a 

Facultății de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă sacră - autorizată provizoriu în 
domeniul de licență Arte vizuale, în cadrul Universității din București, cu respectarea 
protocolului dintre Universitatea din Craiova și Universitatea din București. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 2.  Se aprobă desfășurarea examenului de licență pentru promoția 2017 a 

Facultății de Teologie Adventistă a Institutului Teologic Adventist, specializarea Limba 
şi literatura română - Limba şi literatura engleză, cu respectarea Protocolului dintre 
Universitatea din Craiova și Institutul Teologic Adventist. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit 

pentru personalul didactic auxiliar. 
 

Art. 4. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 515/26.01.2017 pentru 
restituirea sumei de 3.000 lei, reprezentând taxa de școlarizare pentru anul universitar 
2016-2017. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 628/30.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 2.040 lei, din fondul centralizat al universității,  
pentru contractul de cercetare nr. 2BG/01.10.2016, pentru acoperirea contribuţiilor 
angajaţilor şi angajatorului pentru luna ianuarie 2017, după depunerea unui grafic de 
rambursare semnat de către directorul de proiect. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 36/31.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 7.000 lei, din fondul de cercetare centralizat al 
universității, pentru contractul de cercetare nr. 18/01.10.2015, "Sisteme integrale de 
navigaţie INS/GPS de înaltă precizie şi cost redus, bazate pe algoritmi inteligenţi de 
fuziune a datelor ", finanţat de către UEFISCDI, pentru plata contribuţiilor lunare ale 
Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului 
în luna ianuarie 2017, după depunerea unui grafic de rambursare semnat de către 
directorul de proiect. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 35/31.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 6.000 lei, din fondul de cercetare centralizat al 
universității, pentru contractul de cercetare nr. 67/1.10.2015, ”Controlabilitate și 
probleme de optimizare” finanţat de către UEFISCDI, pentru plata contribuţiilor lunare 
ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a 
proiectului în luna ianuarie 2017, după depunerea unui grafic de rambursare semnat de 
către directorul de proiect.  

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 32/30.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 8.500 lei, din fondul de cercetare centralizat al 
universității, pentru contractul de cercetare nr. 89/1.10.2015, ”Arhitecturi moderne pentru 
controlul aterizării aeronavelor”, finanţat de către UEFISCDI, pentru plata contribuţiilor 
lunare ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei de cercetare a 
proiectului în luna ianuarie 2017.  

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 38/31.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 7.220 lei, din fondul de cercetare centralizat al 
universității, pentru contractul de cercetare nr. 4C/12.10.2015, "Platformă pentru învăţare 
colaborativă bazată pe instrumente social media: aspecte de analiză a datelor", finanţat de 
către UEFISCDI, pentru plata contribuţiilor lunare ale Universităţii din Craiova aferente 
salarizării membrilor echipei de cercetare a proiectului în luna ianuarie 2017, după 
depunerea unui grafic de rambursare semnat de către directorul de proiect.  

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 37/31.01.2017 privind 
acordarea unui împrumut în cuantum de 10.000 lei, din fondul de cercetare centralizat al 
universității, pentru contractul de cercetare nr. 37PED/2017, "Demonstrator pentru 
amplificarea directă a efectului Coandă", finanţat de către UEFISCDI, pentru plata 
contribuţiilor lunare ale Universităţii din Craiova aferente salarizării membrilor echipei 
de cercetare a proiectului în luna ianuarie 2017, după depunerea unui grafic de 
rambursare semnat de către directorul de proiect.  

Art. 11. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la “Agence 
Universitaire de la Francophonie”, pentru anul 2017,  în cuantum de 2000 euro. 

Art. 12. Se aprobă, ca urmare a OUG nr. 2/2017,  majorarea cuantumului 
următoarele burse: 

- Burse sociale:                   400 lei/lună 
- Burse de merit:                 500 lei/lună 
- Burse de performanță:      750 lei/lună 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 13. Se aprobă scoaterea din oferta educaţională a Facultăţii de Economie și 

Administrarea Afacerilor, la propunerea Consiliului facultății, a următoarelor programe 
de studii de master:  

Nr. 
crt. Denumire program Forma de 

învăţământ 
Domeniul de 

studii 
1. Managementul afacerilor IFR Management 
2. Analiza si evaluarea financiară a organizaţiilor IFR Finanţe 

3. Management financiar - bancar IFR Finanţe 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 



Att.14. Se aprobd scoaterea la licitalie publicd, in vederea inchirierii a qase spatii
de la Stafiunea Didacticd Banu M5rdcine.

Art. 15. Se aprobd solicitarea inregistratd cu m. 433131.01.2017, privind
constituirea unei comisii de cercetare disciplinard prealabilI.

Art. 16. Se aprobd scoaterea la concurs a posturilor de:
- $ef Serviciupentru Serviciul Achizilii Publice;
- $ef Serviciu pentru Serviciul Aprovizionare qi urm6rire contracte produse qi

servicii.

Art. 17. Se aprobd scoaterea la concurs a posturilor de:
- Director pentru DirecJia Administrativd gi Cdmine Cantine;
- qef Serviciu Cdmine Cantine.

Art. 18. Se aprobd restituirea taxei pentru remedierea pagubelor cu autor
necunoscut a studentului CAYA FERNANDEZ JOSE IORMAN, de la Facultatea de
Economie gi Administrarea Afacerilor, anul al Il-lea, care a pldtit de doud ori aceastd
taxd.

Art. 19. Se aprob6, conform Dispoziliei Preqedintelui Consiliului Judelean Golj nr.
218122.09.20L6, solicitarea studentului LABESCU NICOLAE, de la Facultatea de

$tiinle, didactic inscris la Cursurile de conversie profesionala in specializarea
MatematicS, anul I, pentru modificarea in registrul matricol a numelui de familie din
LABESCU in LOTREANU, spre a se numi LOTREANU NICOLAE.

Art.20. Se aprobd, conform Dispoziliei Preqedintelui Consiliului Judelean Dolj nr.
7411122.04.2016, solicitarea studentei CAfpaRE ROXANA-DAIANA, de la Facultatea
de $tiin!e, specializarea "Turism qi dezvoltare durabilr", anul I, master, pentru
modificarea in registrul matricol a numelui de familie din CALDARE in GHERGHINA,
spre a se numi GHERGHINA ROXaNA-DAIANA.

Art.2l. Prezenta hotdr6re se afi;eazd pe pagina de intemet a UniversitAfli din
Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administra{ie, $ef Birou Juridic,

Consilier jhiidic Anca Udrear Ionut SPINU

UHlVER$ITATEA
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