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HOTĂRÂREA 

 nr. 7 din 23.03.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
23.03.2016, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, 
pentru semestrul al doilea, anul universitar 2015-2016, conform anexei, pentru a fi publicate în 
Monitorul Oficial al României. 

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii de dobândire a personalității juridice pentru 
Liceul Internațional cu predare în Limba Franceză ”Voltaire”. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea interimatului pentru funcția de Decan al Facultății de Litere 
de către doamna Prodecan Anamaria Magdalena PREDA.  

Art. 4. Se aprobă demisia dnei conf. univ. dr. Dana CONSTANTINESCU din funcția de 
Director al Departamentului de Matematici Aplicate.  

Art. 5. Se aprobă taxa de participare la Conferința”International Conference on Applied 
Matematics and Numerical Methods” organizată la Departamentul de Matematici Aplicate în 
perioada 14-16 aprilie 2016, după cum urmează: 

  100 lei pentru participanții din România 
  Echivalentul în lei 30 euro pentru participanții din străinătate 
   vor fi scutiți de la plata taxei membrii Departamentului de Matematici Aplicate ai 

Universității din Craiova și participanții la sesiunea ”Romulus Militaru” 
Propunerea va fi înaintata Senatului universitar spre aprobare. 
 

Art. 6. Se aprobă adăugarea la Planul Strategic de dezvoltare instituțională 2012-2016 la 
Strategia privind organizarea  și desfășurarea activității de cercetare științifică în perioada 
2012-2016 a următoarei fraze: ” Se consideră de importanță strategică proiecte de cercetare în 
vederea creșterii capacității de cercetare-dezvoltare și transfer de cunoștințe, de la Universitatea 
din Craiova către parteneri de stat și privați, prin crearea unui centru de stocare și prelucrare a 
datelor ”. 

Art. 7. Se aprobă acordarea a două burse sociale, din fondul centralizat, pe semestrul al 
II-lea al anului universitar 2015-2016 pentru doi studenți de la Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică:  

 POPESCU C. Costinel Emilian, master, învățământ cu frecvență, fără taxă, specializarea 
Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor; 
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 GAIȚĂ M. Andrei Laurențiu, specializarea Calculatoare, anul al III-lea, învățământ cu 
frecvență, fără taxă. 

 
Art. 8. Se aprobă bursele de performanță pentru semestrul al II-lea al anului universitar 

2015-2016, conform propunerilor facultăților. 

Art. 9. Se aprobă scutirea de taxa de reînmatriculare, în cuantum de 300 lei, a 
doctorandului STICLOSU Bogdan Alexandru, Domeniul Științe Economice - Contabilitate. 

Art. 10. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare în cuantum de 2880 euro, pentru anul 
universitar 2015-2016, pentru studentul Abdul Malek Taha Hedar din Arabia Saudită, care nu a 
obținut viză de ședere în România.  

Art. 11. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare în cuantum de 1980 euro, pentru anul 
universitar 2015-2016, pentru studentul Salman Hussain Ahmad, din Siria, care nu a obținut viză 
de ședere în România.  

Art. 12. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare, pentru anul universitar 2015-2016, 
pentru studentul Zahid Shnawa, din Irak, care nu a obținut viză de ședere în România.  

Art. 13. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cămin a studentei CIOBANU Ionela 
Miruna, de la Facultatea de Litere, anul I. 

Art. 14. Se aprobă actualizarea organigramei și membrii echipei de operare pentru 
Infrastructura de cercetare în ştiinţe aplicate – INCESA, contract 256/28.09.2010, beneficiar 
Universitatea din Craiova, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL 
CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, AXA PRIORITARĂ 2 – CDI: Operaţiunea 
2.2.1. 

Art. 15. Se aprobă achitarea de către Universitatea din Craiova a sumei de 6300 lei 
declarată neeligibilă, aferentă Proiectului POSDRU-174/1.3/S/149155 - Personal didactic din 
sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat –promotor al învățării pe tot 
parcursul vieții.  

Art. 16. Se aprobă prelungirea protocolului încheiat între Universitatea din Craiova și  
Tribunalul Dolj privind darea în folosință cu titlu gratuit a spațiului situat la parterul Căminului 
studențesc nr.11, în suprafață utilă de 611 mp. 

Art. 17. Se aprobă prelungirea unui contract de prestări servicii, nr. 36/30.03.2015,   
încheiat între Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu și 
Universitatea din Craiova, pentru nava Apolodor, din cadrul Centrului Universitar Drobeta 
Turnu Severin. 

Art. 18. Se aprobă  prelungirea cu un an a două contracte de închiriere,  pentru: 
 S.C. TERAPY-K S.R.L. - contract de închiriere nr. 1741/18.03.2014 
 S.C. NIMIAN PROD S.R.L. - contract de închiriere nr. 1351/28.03.2005 

 
Art. 19. Se aprobă crearea  un post de pază, permanent pentru clădirea nouă de la 

Facultatea de Mecanică, ca urmare a finalizării proiectului ”Reabilitare, modernizare și extindere 
spații de învățământ și cazare - Facultatea de Mecanică Craiova, P+4, D+P și desființare 
construcție C4”. 

Art. 20. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare  până joi, 31 
martie 2016. 
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