
Hotărârea nr. 36 din  12.12.2018  1 
 

 
        
          
 
 
   
      
  

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 36 din 12.12.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
12.12.2018, 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 admite cererea doamnei conf. univ. dr. Elena MĂRĂSCU privind continuarea 
activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, cu statut de 
cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore pe zi, 
conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii didactice 
şi/sau de cercetare. 
 

Art. 2. Se admite cererea domnului șef de lucrări dr. ing. Ștefan BUZATU privind 
continuarea activității didactice după pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2018-2019, 
cu statut de cadru didactic asociat, în baza unui contract de muncă cu fracţiune de normă de 3 ore 
pe zi, conform Art.3 din Metodologia de aprobare a solicitării de continuare a activităţii 
didactice şi/sau de cercetare. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind înfiinţarea Centrului de 

documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţeni (CDAJC-UCV) la nivelul Universităţii din 
Craiova, cu sediul la Facultatea de Drept, Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Camera S, etaj 1.  

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9004/08.11.2018 privind 

reînmatricularea la programul de studii de pregătire psihopedagogică, anul III,  pentru un student 
care a fost plecat într-o mobilitate Erasmus + la Universitatea Dijon, Franța. 

 
Art. 5. Se aprobă alocarea din fondul centralizat al Universităţii din Craiova a sumei de 

852 Euro în vederea promovării universităţii în Anuarul AUF, ediţia 2019. 
 

Art. 6. Se aprobă componența comisiilor pentru avizarea internă a lucrărilor elaborate în 
cadrul proiectelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale, internaţionale sau prin 
contractare cu agenţi economici. 

 
Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 200/18.12.2018 privind structura 

echipei proiectului Nonsmooth Contact Dynamics: doi cercetători cu experienţă (ER- 
Experienced researcher: ID 18,19) și un tânăr cercetător (ESR-Early Stage Researcher 1D 20).  
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Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1061/11.12.2018 privind 
acordarea unui împrumut din fondul centralizat aferent plăților contribuțiilor angajator/angajat și 
a impozitului pe salariu, pentru perioada 1.11.2018-31.03.2019. Împrumutul va fi plătit integral 
în primul semestru al anului 2019 (cel târziu în aprilie 2019). 

 
Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1060/11.12.2018 privind 

acoperirea comisioanelor aferente contului bancar al proiectului A Comparative and 
Transferable Approach to Education for Democratic Citizenship din veniturile proprii ale 
instituţiei,  fond centralizat, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, deoarece, conform 
contractului de finanţare „costurile de transfer percepute de banca în care se află contul 
Promotorului Proiectului sunt suportate de către Promotorul de Proiect”, acestea nefiind 
cheltuieli eligibile din bugetul proiectului. 

 
Art. 10. Se aprobă solicitarea AIESEC cu numărul de înregistrare 983/04.12.2018 privind 

aprobarea activităţilor din perioada 04.12.2018-31.01.2019. 
 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 852/03.12.2018 privind restituirea 
parțială a taxei de studiu, pentru anul universitar 2018-2019, deoarece a fost achitată  de două 
ori. 

 
Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1062/11.12.2018 privind 

restituirea taxei de studiu, deoarece studentul nu a primit viză de intrare în țară. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10026/10.12.2018 privind 
restituirea taxei de arhivare a dosarului, deoarece a fost achitată eronat. 

 
Art. 14. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind: 

  scăderea valorii activelor fixe cu valoarea de lei 176.396,12 lei reprezentând valoarea 
activelor fixe ce vor fi trecute la categoria materialelor de natura obiectelor de 
inventar, 

  majorarea valorii materialelor de natura obiectelor de inventar cu 132.451,20 lei. 
 

Art. 15. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 01/01.01.2015. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind scoaterea la 
licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren în suprafaţă de 100 m2, situat la parterul 
clădirilor decanatelor Facultăţii de Automatică. Calculatoare şi Electronică şi Facultăţii de 
Inginerie Electrică, Bulevardul Decebal, nr. 107. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10100/12.12.2018 privind 
restituirea taxei de studiu, pentru anul universitar 2018-2019, deoarece studenta a trecut de la 
taxă la buget. 

 
Art. 18. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10102/12.12.2018 privind 

susținerea examenului de licență, pentru un absolvent al Facultății de Drept, promoția 2017, în 
anul universitar 2018-2019, la Facultatea de Drept, cu plata taxei aferente. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 10101/12.12.2018 privind 
susținerea examenului de licență, pentru un absolvent al Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” , 
promoția 2002, în anul universitar 2018-2019, la Facultatea de Drept, cu plata taxei aferente. 

Art. 20. Se aprobă trecerea pe cheltuieli administrative a sumei de 1.071.980 lei. Din regia 
proiectelor desfășurate de Universitatea din Craiova se va utiliza suma de 314.236 lei pentru 
acoperirea parțială a acestor cheltuieli. 




