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HOTĂRÂREA 

 nr. 5 din 08.02.2017 
 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
08.02.2017, 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 Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al 

Universității din Craiova, pe anul 2016. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză a contestației cu nr. 

932/07.02.2017 privind rezultatului concursului pentru ocuparea postului de Conferenţiar, 
poziţia 21, Domeniul Chimie, de la Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa Alimentului, 
Facultatea de Horticultură. 

 
Art. 3. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unui spațiu de 

aproximativ 90 m2, situat la parterul clădirii decanatelor Facultății de Automatică, 
Calculatoare și Electronică și Facultății de Inginerie Electrică.  
 

Art. 4. Se aprobă transferul către Consiliul Local al Municipiului Craiova: 
  a dreptului de administrare asupra terenului pe care se află amplasată Grădina 

Botanică „Alexandru Buia”; 
 a bunurilor ce se află edificate pe terenul respectiv, cu excepţia colecţiilor ce conţin 

material biologic viu pentru studiu şi cercetări fundamentale şi aplicative.  
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 5. Se aprobă componenţa comisiei ce va întocmi procesul-verbal de predare- 

primire pentru transferul dreptului de administrare asupra terenului pe care se află amplasată 
Grădina Botanică „Alexandru Buia”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 6. Se aprobă scoaterea la concurs: 
 
 pe perioadă determinată a unui post de consilier/psiholog din cadrul Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră, filiala Drobeta-Turnu Severin; 
  pe perioadă nedeterminată a două posturi de consilier  din cadrul Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră. 
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Art. 7. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la “Black Sea 
Universities NetWork”, pentru anul 2017, în cuantum de 500 USD. 

 
Art. 8. Se aprobă prelungirea protocolului nr. 1090/16A/17.04.2014 încheiat de 

Universitatea din Craiova cu Tribunalul Dolj, până la sfârșitul anului 2017.  
 

Art. 9. Se aprobă desfășurarea, în perioada februarie – aprilie 2017, a Modulului de 
pregătire psihopedagogică pentru certificarea competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul 
I şi II, în regim postuniversitar modular şi intensiv, pentru cetăţeni străini din ţări membre UE, 
în conformitate cu prevederile legale. 

 
Art. 10. Se aprobă cererea cu nr. 51/03.02.2017 privind returnarea sumei de 15.000 lei, 

reprezentând prima tranșă din taxa de școlarizare la doctorat. Suma returnată va fi utilizată 
conform regulamentului specific manifestării instituţionale Premierea cercetătorilor 2015. 

Art. 11. Se aprobă cererea cu nr. 904/06.02.2017 privind restituirea sumei de 500 lei, ca 
urmare a achitării greșite a taxei pentru analiza dosarului de echivalare pentru glisare într-un 
an superior. 

  
Art. 12. Se aprobă cererea cu nr. 880/03.02.2017 privind restituirea sumei de 50 lei, ca 

urmare a achitării greșite a taxei pentru un examen restant. 
 

Art. 13. Se aprobă cererea cu nr. 558/01.02.2017 privind restituirea celei de a treia 
tranșe a taxei de școlarizare, în cuantum de 800 lei, întrucât a fost achitată după pierderea 
calității de student. 

 
Art. 14. Se aprobă,  la propunerea Departamentului de Fizică, din cadrul Facultății de 

Științe: 
 un  program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Acustică și 

audiologie, 244 ore, 32 ECTS  (60 cursanţi); 
 taxele aferente (taxa de înscriere/cursant - 100 lei; taxa de înmatriculare/cursant - 150 

lei; taxa de şcolarizare/cursant - 1500 lei).  
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 15. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză privind sumele nerambursate în 
cadrul proiectelor derulate în Universitatea din Craiova. 

Art. 16. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză privind cele două contestații 
înregistrate cu nr. 525/27.01.2017 și cu nr. 227/27.01.2017 depuse de către doi studenți care 
au fost sancționați cu evacuarea din căminul studențesc. 

Art. 17. Se aprobă cuprinderea în lista de investiţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
de Administrație nr. 21 din 27 iulie 2016,  a obiectivului Structură inel (tronson de backup) 
pentru infrastructura de fibră optică a universităţii. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea cu nr. 796/02.02.2017, privind cazarea în Căminul 
Studențesc nr.10,  a nouă persoane:  șapte elevi (două fete și cinci băieți) și doi adulți pentru 
data de 3 martie 2017, în limita locurilor disponibile și la tarifele în vigoare, stabilite de 
Senatul universitar prin Hotărârea nr.8 din 30 iunie 2016. 

Art. 19. Se aprobă cazarea participanţilor  la Conferinţa ştiinţifică internaţională 
bienală - CIB 2017, organizată de Facultatea de Drept, în perioada 5-7 octombrie 2017, în 



Cdminul Studenfesc m. 14, in limita locurilor disponibile gi la tarifele in vigoare, stabilite de
Senatul universitar prin Hot[r0rea nr. 8 din 30 iunie 2016.

Art. 20. Se aprobd taxa de participare in cuantum de 250 de lei, pentru participanJii care
nu sunt cadre didactice sau cercetdtori din cadrul Facult6lilor de Drept din Hexagon, la
Conferin{a Stiintrfficd interna[ionald bienald - CIB 20]7, orgarizatd de Facultatea de Drept, in
perioada 5-7 octombrie 2017 . Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Lrt.21. Se aprobl organizarca examenului de licenfd, pentru absolvenlii din 2017 qi

promofiile anterioare, specializarea Construclii Civile, lndustriale qi Agricole, de la
Facultatea de Mecanicd, cu comisii de specialitate de la Facultatea de Construclii a

Universit6lii Tehnice din Cluj - Napoca, care se vor deplasa ca qi in anii precedenfi la
Universitatea din Craiova. Propunerea va fi inaintatd Senatului universitar.

Art.22. Se aprobd prelungirea termenului limitd privind incasarea taxelor de qcolarizare
din anul universitar 201612017 pentru forma de qcolarizare doctorat cu tranqa scadentl la
15.02.2017, pan6 la data de28.02.2017 (inclusiv).

Art.23. Se aprobd scutirea de la plata taxei de cdmin, pentru anul universitar 201612017
a studentului OLARESCU Nicolae Florentin, de la Facultatea de Educafie Frzicd. gi Sport,
anul al III-lea, conform Art. 27, lit. m) qi lit. n) din Regulamentul privind organizarea Si

funclionarea cdminelor ; i cantinelor studenle Eti.

Art.24. Prezenta hotdr0re se afiqeazl pe pagina de internet a Universit{ii din Craiova.
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