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HOTĂRÂREA 
 nr. 14 din 10.05.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
10.05.2017, 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, la propunerea Facultății de Științe: 

 cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, GIS - Sisteme 
Informatice Geografice (Concepte de baza privind hărţile si datele GIS, Aplicaţii GIS în 
managementul urban), 8 ECTS (30 cursanţi); 

 taxele aferente acestui curs:  
- Taxa de înscriere/cursant - 100 lei  
- Taxa de înmatriculare/cursant - 150 lei  
- Taxa de şcolarizare/cursant - 750 lei 

 Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru 
plata orelor efectuate  în regim de „plata cu ora”, din fondurile proprii ale facultăţii, la tariful 
aprobat în ședința Consiliului facultăţii din data de 25.04.2017, conform referatului cu lista 
cadrelor didactice asociate.  

Art. 3. Se aprobă solicitarea  Facultății de Litere  pentru cazarea în căminele universităţii a:  
 două cadre didactice de la Universitatea din Opole (Polonia), în perioada 19-20 mai 2017 (o 

cameră); 
 doi bursieri CEEPUS de la Universitatea din Koszalin (Polonia) în perioada 22-28 mai 

2017; 
 un bursier CEEPUS de la Universitatea din Koszalin (Polonia) în perioada 19-28 mai 

2017. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea  Facultății de Litere  privind premierea studenţilor care au 
obținut locurile II și III, la colocvii naţionale studenţeşti, în anul 2017, în conformitate cu 
Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate 
deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea  Facultății de Horticultură, privind premierea studenţilor care 
au obținut locurile I, II și III, la cea de a XXIX-a ediţie a Concursului Naţional Profesional 
Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA,  în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti.  

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
Universitatea din Craiova 

70 de ani 
Tradiție, Performanță, Viziune 
Consiliul de Administraţie 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   
tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688, e-mail: rectorat@central.ucv.ro,  www.ucv.ro 

mailto:rectorat@central.ucv.ro


Hotărârea nr. 14 din 10.05.2017  2 
 

Art. 6. Se aprobă solicitarea  Facultății de Agronomie, privind premierea studenţilor care 
au obținut locurile II, III și mențiune, la cea de a XXIX-a ediţie a Concursului Naţional 
Profesional Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA, în conformitate cu Metodologia privind 
acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studenţeşti.  

Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare şi Electronică privind 
premierea studenţilor și a coordonatorului acestora care au participat la concursul studenţesc 
internaţional "NXP CUP - Inteligent Car Racing" - Cupa NXP, unde au obţinut locurile II şi III, în 
conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor 
cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind premierea echipei care a obţinut 
locul I, la concursul „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT”, desfășurat în  perioada 26-29 
aprilie 2017, la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova, Chişinău, 
Republica Moldova. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu nr. 2788/05.05.2017 privind restituirea taxei de arhivare a 
actelor de studii, deoarece aceasta a fost achitată eronat. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru acordarea unui împrumut, în 
cuantum de 1.125 lei,  din veniturile proprii ale facultății, necesar pentru desfăşurarea Student 
Competition. American Studies, ediţia a IX- a, Craiova, 11 Mai 2017-Concurs naţional de 
interpretare de text literar, creaţie si traducere, ediţia a IX-a, Craiova, 11 mai 2017, suma fiind 
aprobată de MEN conform Devizului de cheltuieli nr. 381/F/DGIS/03.04.2017. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru acordarea unui împrumut, în 
cuantum de 2.030 lei,  din veniturile proprii ale facultății, necesar pentru desfăşurarea Concursului 
naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă, latină), ediţia 
I, Craiova, 15 mai 2017, suma fiind aprobată de MEN conform Devizului de cheltuieli nr. 
381/F/DGIS/03.04.2017. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru cazarea în căminele studențești ale 
universității  a zece studenți participanți la Concursul naţional de traducere între limbile romanice 
(franceză, italiană, română, spaniolă, latină), pentru perioada 14-16 mai 2017. 

Art. 13. Se aprobă cuantumul taxelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, publicate 
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 569, din 28 aprilie 2017. Pentru salariaţii 
instituției noastre se vor aplica prevederile Contractului Colectiv de Muncă al Universităţii din 
Craiova. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea cu nr. 9789/23.11.2016 privind înscrierea unui absolvent al 
studiilor universitare de master, la examenul de disertație în anul universitar 2016/2017, conform 
Art.10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și  
disertație. 

Art. 15. Se aprobă solicitările de amânare a susținerii colocviilor la disciplinele Limba 
Franceză și Limba Engleză la date prestabilite, pentru studenți ai Facultății de Științe, pentru că 
două cadre didactice de la Departamentul de Limbi Moderne  Aplicate vor fi plecate în perioada 
de presesiune. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1788/12.12.2016, privind 
susţinerea examenului de licenţă la Facultatea de Științe Sociale,  din cadrul Universității din 
Craiova, pentru o absolventă a Universităţii  ”1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia, Facultatea de 
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Drept și Științe Sociale, specializarea Sociologie, promoția 2003. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale de susținere a colocviului la 
disciplina Limba Franceză la altă dată decât cea prestabilită, pentru că un cadru didactic de la 
Departamentul de Limbi Moderne  Aplicate, titularul cursului va fi plecat în perioada de 
presesiune. 

Art. 18. Se aprobă solicitările Facultății de Drept, pentru anul universitar 2017/2018, după 
cum urmează: 
 cheltuielile de cazare pentru profesorii străini care desfăşoară activităţi în cadrul 

programelor de master cu predare într-o limbă străină, cu statut de profesori invitaţi, vor fi 
achitate din fondurile proprii ale facultăţii. Cazarea se va asigura, în condiţiile stabilite de 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în Căminul studenţesc nr. XIV; 

 Plata cu ora pentru activităţile didactice desfăşurate de profesorii invitaţi se va face din 
fondurile proprii ale facultăţii - din fondurile Şcolii Doctorale (centru de cost) - la nivelul 
tarifului de plata cu ora de la Şcoala doctorală a facultăţii, în condiţiile aprobate de 
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, pentru anul universitar respectiv. 

 
Art. 19. Se aprobă, având în vedere că începând cu data de 01 aprilie 2017 s-a creat centrul 

de cost INCESA, ca toate plăţile efectuate lunar de acest centru, inclusiv pentru perioada ianuarie - 
martie 2017, să fie suportate din fondul de cercetare centralizat al Universităţii din Craiova. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea privind acordarea unui împrumut în cuantum de 12.850 lei, 
din fondul de cercetare centralizat, pentru buna implementare a proiectului STUDIU PRIVIND 
FLUXUL DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, cu nr. 17C/19.12.2016, la care instituția 
noastră este unic partener, pentru contribuţiile lunare ale Universităţii din Craiova. 

Art. 21. Se aprobă plata facturii cu numărul F1590 din 28.02.2017, în cuantum de 2.000 lei, 
reprezentând taxa de membru al Asociaţiei ANELIS PLUS pentru anul 2017. 

Art. 22. Se aprobă utilizarea microbuzului Universităţii din Craiova la deplasarea unor elevi 
de la Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova în locaţia din strada Călugăreni nr. l, pentru a putea vizita 
baza didactică și de cercetare a Facultății de Mecanică de la Centrul Universitar Drobeta-Turnu 
Severin, în data de 11.05.2017. 

Art. 23. Se aprobă prelungirea  termenului limită privind încasarea taxelor de şcolarizare din 
anul universitar 2016/2017, pentru tranşa scadentă la 15.05.2017, până la data de 30.05.2017 
inclusiv, cu pierderea calității de student în data de 31.05.2017. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea Convenției Organizațiilor Studențești din Craiova (C.O.S.) 
pentru rezervarea în Căminul studenţesc nr. 10 a două camere, în perioada 08- 11.05.2017 şi a trei 
camere, în perioada 11-15.05.2017. 

Art. 25. Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă pentru un 
angajat al Universității din Craiova. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru susţinerea examenului de finalizare 
a studiilor universitare de masterat, cu plata taxei aferente de 100 lei, şi susţinerea publică a tezei 
de disertaţie pentru studenţii de la programele de master ale facultății, din promoţiile anterioare, în 
sesiunea iulie-septembrie 2017. 

Art. 27. Se aprobă solicitarea Sindicatului IURIS, din cadrul Facultăţii de Drept, privind 
încheierea unui Actul adiţional la Contractul de împrumut de folosinţă – comodat, nr. 4122/ 
08.07.2016 pentru modificarea obiectului contractului.  



Art. 28. Prezenta hotdrdre se afigeazd pe pagina de internet a Universitdfii din Craiova.
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