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HOTĂRÂREA 
 nr. 4 din 13.02.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.02.2019, 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 2018. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 
Art. 2. Se aprobă  modificarea Regulamentului privind acordarea burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţi. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3.  Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
tariful de 33 lei brut, respectiv 19 lei net, pentru plata orelor efectuate în cadrul programului 
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Instruire interactivă prin e-
Learning”. Tariful aprobat va fi folosit pentru plata orelor efectuate în anul universitar 
2018/2019, semestrul al II-lea.  
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 28/06.02.2019 privind scutirea 
de taxe pentru susţinerea examenului de competenţe lingvistice pentru limba română aferente 
cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă de Limba Română, 
desfăşurat în cadrul proiectului Intererg Ro-Bg, A chance for development. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 966/07.02.2019 privind cazarea 
şi masa la cantină, în campusul Facultăţii de Mecanică,  pentru o perioadă de 3 luni, 10 martie - 
10 iunie 2019, pentru o studentă la Universite Catholique de l'Ouest, Angers, Franţa, 
coordonează activităţi educative în calitate de stagiar. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică 
privind premierea de către Universitatea din Craiova, conform „Metodologiei privind 
acordarea unor recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
concursurilor studenţeşti” a: 
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- patru studenți care  au participat și au obținut premii,  în perioada 24-28 aprilie 2018, la 
cea de-a X-a ediţie a manifestării naţionale „Zilele Educaţiei Mecatronice” 2018, 
manifestare organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 

- doi studenți care au participat și au obținut premii, în perioada 2-4 mai 2018, la cea de-a 
III-a ediţie a Competiţiei Naţionale „Să cunoaştem Mecatronică şi Robotica” 2018, 
manifestare organizată de Universitatea din Craiova. 
 

Art. 7. Nu se aprobă solicitarea  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Piteşti, Mărăcineni, cu numărul de înregistrare 887/05.02.2019  privind transferul materialului 
genetic din specia alun şi nuc (3 ramuri din fiecare soi) existent în colecţiile de la Staţiunea de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 130/11.02.2019  privind 
prelungirea  contractului de comodat cu nr. 627/09.02.2010. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1103/13.02.2019  privind 
încetarea activităţii în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor 
abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cu acordul părţilor, conform art. 55 lit. b din 
Codul Muncii, începând cu data de 01.03.2019, a Coordonatorului de proiect partener în cadrul 
echipei de implementare și ocuparea acestei poziţii de  către un cadru didactic propus de 
Facultatea de Drept, începând cu data de 01.03.2019. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Relații internaționale și imagine academică 
privind cazarea în regim gratuit în Căminul nr. 14, Campus Mecanică, în perioada 18-23 martie 
2019 şi plata sub formă de bursă a unui asistent universitar de la State of University of Tetovo, 
Macedonia, în vederea derulării mobilităţii academice privind efectuarea unui stagiu de predare 
la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, acordată de 
Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul programului CEEPUS (Central European Exchange 
Program for University Studies). 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Relații internaționale și imagine academică 
privind acoperirea, din venituri proprii, a costurilor care rezultă în urma operaţiunilor financiare 
ale contului deschis la CEC Bank, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului de 
mobilitate în învăţământul universitar 2018-2019, finanţat prin Programul de Educaţie, Burse, 
Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Relații internaționale și imagine academică 
privind efectuarea plăţilor integrale ale granturilor pentru mobilităţile incoming staff către 
beneficiarii străini în cadrul Proiectului de mobilitate în învățământul universitar 2018-2019, 
finanţat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilori, în vederea 
reducerii costurilor aferente tranzacţiilor bancare şi pentru simplificarea procedurilor 
administrative şi financiar-contabile. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Relații internaționale și imagine academică 
privind cazarea în căminele studențești ale Universității din Craiova, a două cadre didactice 
care vor efectua vizite de predare la Universitatea din Craiova, la Facultatea de Științe și la 
Facultatea de Drept, în baza colaborării Erasmus+ cu universităţile de provenienţă. 

Art. 14. Se aprobă documentaţia tehnică – faza SF și indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului cu denumirea: „ÎNFIINŢARE ȘI MODERNIZARE PEPINIERĂ POMICOLĂ, 
CONSTRUIRE HALĂ PENTRU OBŢINERE MATERIAL BIOLOGIC DE CĂTRE 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU POMICULTURĂ VÂLCEA” în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile 
prin submăsura „4.1A - Investiţii în exploataţii pomicole” finanţată în cadrul PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020.  




