
Hotărâre nr. 9  din 13.04.2016   1 
 

  
        
          
 
 
   
      
  

 
HOTĂRÂREA 

 nr. 9  din 13.04.2016  
 
 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.04.2016, 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 membrii comisiei pentru programul ”Euro 200” în anul universitar 

2015/2016:   
 președinte: conf. univ. dr. Mircea ZĂVĂLEANU- secretar sef,  
 membri:   Ec. Ionela MIC,  

Consilier Juridic Anca UDREA,  
ing. Ramona GIOTOIU,   
Ing. Mihaela COCOȘ,  
ing. Cristian CĂLIN. 
 

Art. 2. Se aprobă acordarea a câte zece (10) tichete de masă pentru angajații Universității 
din Craiova care realizează un venit net din salariu mai mic de 1.200 lei și a câte douăzeci și unu 
(21)  de tichete de masă pentru unsprezece (11) angajați ai Direcției Tehnice a  Universității din 
Craiova care au finalizat parcările de la Căminele Studențești  nr. 6 și nr. 7. 

 
Art. 3. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la Contractul de Asociere în Participațiune 

încheiat între Universitatea din Craiova și SC DANCOR AGRO PRODALIMENT SRL privind 
membrii Consiliului de Conducere și Administrare al Asociațiunii, din partea Universității din 
Craiova, după cum urmează: 
 Prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU- Rector; 
 Prof. univ. dr. Aurel CĂLINA- Prorector P7; 
 Cercetător științific gr. I Eugen PETRESCU- Director S.C.D.A. Caracal 
pentru a putea participa la ședința consiliului de administrație al asocierii în participațiune. 
 
Art. 4. Se aprobă  componența comisiei de concurs pentru ocuparea postului de psiholog 

la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Filiala Centrului Universitar Drobeta-Turnu 
Severin: 
 Președinte: Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU – Prorector 
 Membri: Conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela POPESCU– Director D.P.P.D. 

              Psiholog Amalia Raluca STEPAN – Director C.C.O.C. 
 Reprezentant sindicat - cu rol de observator: Prof. univ. dr. Ileana Cristina BĂBEANU 
 Secretar: Ec. Ileana Corina TUȚAC 
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Art. 5. Se aprobă  componența comisiei de contestații pentru ocuparea postului de 
psiholog la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Filiala Centrului Universitar Drobeta-
Turnu Severin: 
 Președinte: Conf. univ. dr. Codruța Mirela STĂNIȘOARĂ - Facultatea de Litere 
 Membri: Conf. univ. dr. Marcel CĂPRARU – Facultatea de Litere 

              Lector univ. dr. Răzvan Alexandru CĂLIN – D.P.P.D. 
 Reprezentant sindicat - cu rol de observator: Prof. univ. dr. Ileana Cristina BĂBEANU 
 Secretar: Ec. Ileana Corina TUȚAC 
 
Art. 6. Se aprobă  prelungirea cu un an a două contracte de închiriere: 

 contract de închiriere nr. 2109/04.04.2014 încheiat între Universitatea din Craiova 
și S.C. ABRYEL S.R.L.; 

 contract de închiriere nr. 1777/20.04.2005 încheiat între Universitatea din Craiova 
și S.C. DRAGVIFLOR S.R.L. 
 

Art. 7. Se aprobă pentru proiectele de cercetare care se desfășoară în anul 2016, 
menținerea cotei de regie de 15% din cheltuielile directe prevăzute prin contract, în cazul în care 
nu este prevăzută modalitatea de calcul a acesteia de către autoritatea contractantă. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă menținerea cotei de 25% din cheltuielile de regie ale unui proiect de 
cercetare care să poată fi utilizată de echipa de cercetare respectivă, în anul în care s-a încasat 
regia (2015) și în anul următor (2016). Propunerea va fi înaintată Senatului universitar 

Art. 9. Se aprobă restituirea taxei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat,  în 
cuantum de 1 500 lei, pentru anul universitar 2015-2016, pentru studenta  ION Elena Iuliana, 
anul I, ca urmare a suplimentării locurilor la forma de învățământ buget, în domeniul 
Contabilitate și trecerii de la forma cu taxă la buget. 

Art. 10. Se aprobă plata taxei de participare la manifestarea științifică ”Internațional 
Conference on Applied Mathematics and Numerical Methods”, în cuantum de 100 
lei/participant, pentru cei 15 membri ai Departamentului de Matematici Aplicate, din fondul de 
cercetare al departamentului. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea doamnei Anca Maria COTORCEA, absolventă a 
Universității  ”Constantin Brâncuși”, a Facultății de Educație Fizică, Litere și Kinetoterapie, 
specializarea Limba și literatura  română/ Limba și literatura engleză, promoția 2013, de a 
susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere,  
specializarea Limba și literatura  română/ Limba și literatura engleză, în sesiunea iunie-iulie 
2016.  Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea domnului Gheorghe Dorin TEODORESCU, absolvent al 
Universității  ”Constantin Brâncuși”, al Facultății Litere și Științe Sociale, specializarea Limba și 
literatura  română/ Limba și literatura engleză, promoția 2010, de a susține examenul de 
finalizare a studiilor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere,  specializarea Limba și 
literatura  română/ Limba și literatura engleză, în sesiunea iunie-iulie 2016.  Propunerea va fi 
înaintată Senatului universitar. 

Art. 13. Se aprobă  componența comisie de analiză  pentru sesizările referitoare la 
acordarea gradațiilor de merit: 
 Președinte: prof. univ. dr. Nicu BÎZDOACĂ; 
 Membri: ec. dr. Maria BUȘE; 
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