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HOTĂRÂREA 
 nr. 23 din 13.09.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
13.09.2019, 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 solicitarea cu numărul de înregistrare 5327/02.09.2019 privind 
amenajarea unui Info Point unde studenţii pot găsi materiale promoționale și personal calificat 
pentru prezentarea ofertei băncii, în zece locații ale universității, în perioada 25 septembrie - 15 
noiembrie 2019. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6661/11.09.2019 privind 

amenajarea unui stand de prezentare unde studenţii pot găsi materiale promoționale și personal 
calificat pentru prezentarea ofertei băncii,  în facultățile din cadrul universității, în perioada 16 
septembrie - 18 octombrie 2019. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe ca perioada de înscriere pentru cursurile 

postuniversitare organizate în cadrul Departamentului de Fizică să fie 16-30 septembrie 2019. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6723/11.09.2019 privind 
încheierea unui acord de parteneriat între Liceul  „Voltaire” și Universitatea din Craiova, 
având ca obiectiv principal promovarea imaginii ambelor instituţii în mediul academic 
universitar şi preuniversitar, realizată prin identificarea, evidenţierea şi mediatizarea valorilor 
comune, prin dezvoltarea cooperării şi colaborării dintre cadre didactice, elevi şi studenţi, atât în 
aria ofertelor educaţionale ale semnatarilor, cât şi în aria extra-curriculară. De asemenea, se 
urmăreşte şi orientarea profesională a absolvenţilor de liceu în domeniile dezvoltate de facultăţile 
Universităţii din Craiova. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
demararea procedurii de selecție prin concurs a Experților lector DPPD (6 posturi) și Consilier 
studenți CCOC (1 post), membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și 
calendarul de desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul 
Facultăților de Economie Și Administrarea Afacerilor și Horticultură”. 
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Art. 6. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 

demararea procedurii de selecție prin concurs a experților lectori, expertului grup țintă elevi și 
consilierilor, membrii comisiei de selecţie, membrii comisiei de contestații și calendarul de 
desfășurare a concursului pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul Facultății de 
Agronomie” 

Art. 7. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
aprobarea calendarului concursului de acordare a burselor doctorale si postdoctorale din cadrul 
proiectului cu titlul:  ,,Universitatea Antreprenorială - sistem de educație superioară și de formare 
pentru piața muncii din Romania prin acordarea de burse pentru doctoranzi și cercetători 
postdoctorat și implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare privind 
membrii comisiei care va evalua participanții (organizații economice) înscriși în procesul de 
selecție pentru poziția de partener national/transnațional în propunerea de proiect „Ingineri 
competitivi pentru piața muncii” și membrii comisiei de contestații, având în vedere solicitarea 
Universității din Craiova pentru selectarea unui partener național și procedura de selecție a 
partenerului anunțată public pe site-ul www.ucv.ro pentru încheierea unui Acord de Parteneriat 
în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente. 

Art. 9. Se aprobă  virarea sumei de 500 000 lei din totalul de 666 000 lei prevăzută în  
Contractul instituțional al Universității din Craiova pentru anul 2019, de la „Facilităţi transport 
studenţi” la „Subvenţii cămine cantine”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 309/1996, cu 
acordul Ministerului Educației Naționale și cu acordul studenților. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Stațiunii Banu Mărăcine privind acordarea unui împrumut 
necesar desfășurării activității  (diferenţă fond salarii septembrie 2019, utilități septembrie, pază, 
Acoperirea cheltuielilor care s-au efectuat până la 31 august 2019 pentru întreţinerea plantaţiei 
viticole). Împrumutul va fi restituit în decursul anului 2019. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea 
privind acordarea unui împrumut necesar pentru acoperirea cheltuielile cu salariile pe luna 
septembrie 2019. Împrumutul va fi restituit in toamna anului 2019 după vânzarea de material 
săditor. 

Art. 12. Se aprobă tarifele de cazare pentru anul universitar 2019/2020 la căminele 
Universității din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu și Investiții privind modificarea 
contractului de închiriere a camerelor din căminele studențești ale Universității din Craiova, 
pentru studenți astfel: 

- scoaterea din contract a punctului 4 de la Art. VII; 
- adăugarea la Art. VIII punctul 38 a următorului conţinut:  „Să predea camera înainte 

de termenul prevăzut la Art. II, în situaţia în care camera sau căminul fac obiectul 
lucrărilor de reparaţie, reabilitare sau consolidare, lucrări specifice de întreţinere sau 
pentru alte activităţi desfăşurate de Universitatea din Craiova şi cu acordul Convenţiei 
Organizaţiei Studenţeşti să ocupe un alt loc de cazare în cămin.” 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Casei de Cultură a Studenților Craiova, cu numărul de 
înregistrare 6535/12.09.2019, privind prestarea de către Universitatea din Craiova a următoarelor 
servicii aferente proiectului „Festivalul National de Dans Studenţesc Studance Festival”: 
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- Asigurarea serviciilor de cazare în cadrul căminului studenţesc numărul 14  pentru un 
număr de 70 de persoane timp de 2 zile in perioada 27-29 septembrie, conform 
tarifelor universității. 

- Asigurarea serviciilor de masă (prânz) pentru un număr de 70 persoane în data de 27 
septembrie 2019 și în data de 28 septembrie 2019, conform tarifelor universității. 

- Asigurarea serviciilor de masă (cina) pentru un număr de 70 persoane în data de 27 
septembrie 2019, conform tarifelor universității. 

 
Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6546/12.09.2019 privind  

prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr.  13/01.10.2013. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6547/12.09.2019 privind  
prelungirea cu 12 luni a contractului de închiriere cu nr.  12/01.10.2013. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6548/12.09.2019 privind  
prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat  din data de 20.09.2013 încheiat între 
Universitatea din Craiova şi S.C. WORK TEAM ASSOCLATION S.R.L. pentru un spațiu de 
5,5mp situat la parterul imobilului din Craiova. Strada A.I. Cuza, nr.13. 

Art. 18. Se aprobă participarea Universității din Craiova la procedura medierii cu firma 
S.C. ANO &NADINE IMPEX S.R.L. 

Art. 19. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 887/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 20. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 884/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 21. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 886/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 22. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 888/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 23. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 883/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 24. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 889/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 25. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 885/10.09.2019 privind restituirea 
contravalorii taxei pentru susținerea examenului de licență, în sesiunea iulie 2019, deoarece a 
fost achitată eronat. 

Art. 26. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 870/09.09.2019 privind 
prezentarea ofertei unei şcoli de dans în incinta Universităţii  din Craiova şi spaţiile aferente 
acesteia (cămine, cantine, etc.) prin distribuirea de flyere şi postarea acestora la avizierele 
disponibile, pentru studenţii Universităţii din Craiova, în anul universitar 2019-2020, care vor 
beneficia o luna gratuit de cursuri de dans latino. 




