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HOTĂRÂREA 
 nr. 7 din 14.03.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
14.03.2018, 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 aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică privind 

retragerea din oferta educaţională a programului de studii universitare de master ”Sisteme 
electronice avansate (SEA), IF, domeniul de studii: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologii Informaţionale (IETTI)”. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă propunerea Facultății de Științe, Departamentul de Chimie privind 
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Acad. Gheorghe DUCA, 
Preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 3. Se aprobă achitarea taxei de afiliere a Universităţii din Craiova la” Black Sea 
Universities Network”, aferentă anului 2018. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Dolj cu numărul de 
înregistrare 1571/13.03.2018. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  1572/13.03.2018 privind 
acordarea unui  împrumut din  Fondul Centralizat de Cercetare, în valoare de 36289,57 lei, 
necesar achitării contribuţiilor pentru luna februarie 2018 la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 
cât și pentru plata unor furnizori, pentru echipa de implementare a proiectului ROSE „Am ales 
FIE - rămân (FIE-R).  Restituirea se va face o dată cu încasarea tranşei a doua din bugetul alocat, 
în cursul lunii aprilie 2018. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Sociale privind acordarea unui 
împrumut în valoare de 2.300 lei în vederea organizării activităţii: România şi NATO: mediul 
euro-atlantic de securitate şi politica de apărare, în baza Adresei Ministerului Educației 
Naționale, nr. 41874/15.02.2018 referitoare la activităţile extracurriculare ce se vor organiza în 
anul financiar 2018. 
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Art. 7. Se aprobă solicitările Facultății de Drept privind asigurarea transportului 
delegaţiei de studenţi şi cadre didactice participante la „Hexagonul Facultăţilor de Drept”, în 
perioada 25-28 aprilie 2018, la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din 
Sibiu:  

 Deplasarea cu  autocarul pe ruta Craiova - Sibiu şi retur, în data de 25.04.2018, 
respectiv 28.04.2018, urmând ca în perioada respectivă autocarul să rămână la dispoziţia 
delegaţiei facultăţii, la Sibiu; 
 deplasarea cu microbuzul pe aceeaşi rută şi în aceeaşi perioadă, urmând ca în 
perioada respectivă microbuzul să rămână la dispoziţia delegaţiei facultăţii, la Sibiu. 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea INCESA privind „Regulamentul intern INCESA de 

organizare şi derulare a programului ProELITE” 

Art. 9. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare pentru tranșa 
cu scadență la data de 15.03.2018, până la data de 29.03.2018 (inclusiv), cu pierderea calității de 
student în 30.03.2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie Electrică privind scoaterea la concurs 
a unui post de tehnician, pe durată nedeterminată, la Departamentul de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Aerospaţială. 

Art. 11. Se aprobă sancţionarea, conform Art. 34, alin. c) din Regulamentului privind 
Organizarea și Funcționarea Căminelor și Cantinelor Studențești, cu evacuare şi pierderea 
dreptului de cazare în căminele studenţeşti pe durata anului universitar 2017/2018 a patru 
studenţii cazați în căminele studențești nr.10 și nr.11. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultăților de Agronomie și Horticultură care vor participa 
în perioada 9-12 Mai 2018 la Concursul Naţional Profesional Ştiinţific „Agronomiada“, ediţia a 
XXX-a, organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iași privind 
deplasarea cu autocarul universității  a studenţilor şi cadrelor didactice pe ruta Craiova – Iaşi și 
retur. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Agronomie pentru studenții de la Montanologie 
şi Silvicultură – zi, anul al III-lea, care efectuează practica de specialitate la Centrul 
Experimental Rânca în perioada 18-23 iulie 2018: transportul celor 30 de studenţi cu autocarul 
Universităţii la Rânca (18 iulie-dus; 23 iulie –întors) și cazarea acestora. 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
cazarea în Căminul nr.14, a unui profesor de la Universitatea Tor Vergata, Roma, Italia, care 
susţine cursul Global Strategic Management la masterul international Economics and Business 
Administration, pentru perioada 12.05.2018- 20.05.2018. 

Art. 15. Se aprobă, în cadrul proiectului intitulat Parteneriat Ford Romania - Universitatea 
din Craiova pentru transferul, implementarea si adaptarea Eco-tehnologiilor Ford la realizarea 
modelului EcoSport la Craiova, cod proiect PN-III-P2-2.1-BG-2016-0123, scoaterea la concurs a 
unui post de cercetător, pe perioadă determinată, între 1.04.2018-30.09.2018. 

Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu nr. 1741/18.03.2014 pe o 
perioadă de 12 luni. 

Art. 17. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative privind scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe din domeniul public, propuse la casare de la Stațiunea de Cercetare 




