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HOTĂRÂREA 
 nr. 1 din 15.01.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
15.01.2018, 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 Proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli al Universității din 

Craiova pe anul 2018, elaborat conform noilor instrucțiuni de la Ministerul Educației Naționale. 
Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă  prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare pentru tranșa 
cu scadență la data de 15.01.2018,  până la data de 18.01.2018 (inclusiv), cu pierderea calității de 
student în 19.01.2018, ora 1200.  

Art. 3. Se aprobă încheierea unui memorandum între Universitatea din Craiova și 
Universitatea de Științe Aplicate din Oulu (Finlanda). Propunerea va fi înaintată Senatului 
universitar. 

Art. 4. Se aprobă taxa de participare în valoare de 100 Euro (sau echivalentul în lei la data 
achitării), la Şcoala internaţională "Quantum Fields and Nonlinear Phenomena" organizată de 
către Departamentul de Fizică, în perioada 18-22 aprilie 2018, la Sinaia. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind punerea la 
dispoziţie a Sălii Albastre, din cadrul Universităţii din Craiova, miercuri, 28 martie 2018, în 
intervalul orar 09.00-17.00, când se va desfăşura Proba de prezentare a proiectelor, probă din 
cadrul Olimpiadei Naţionale de Limba Germană Modernă. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind cazarea unui profesor de la 
Universitatea din Fribourg, Elveţia în Căminul studenţesc nr. 14 al Universităţii din Craiova, în 
perioada 25-29 martie 2018. 

Art. 7. Se aprobă achitarea taxei de membru al Asociației Universităților Europene, pentru 
anul 2018, în cuantum de  2.807 Euro. 
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Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 920/07.12.2017  privind  restituirea 
sumei în cuantum de 150 lei, reprezentând taxa pentru arhivare a actelor de studii, deoarece a fost 
achitată eronat. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 744/07.12.2017 privind  restituirea 
sumei în cuantum de 2.350 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui 
loc la buget, studenta a fost redistribuită la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, 
buget. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 9051/15.12.2017 privind  
transferarea taxei de analiză dosar pentru glisare în an superior achitată eronat, în cuantum de 500 
lei, în contul taxei de școlarizare, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.  

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 191/15.01.2018  privind  restituirea 
sumei în cuantum de 1.125 lei, reprezentând taxa de școlarizare, deoarece în urma eliberării unui 
loc la buget, studentul a fost redistribuit la aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență, 
buget. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 912/15.012018  privind  restituirea 
sumei în cuantum de 50 lei, reprezentând taxa pentru eliberare duplicat documente studenți (carnet 
și legitimație), deoarece a fost achitată eronat. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică  privind 
modificarea planului de învăţământ al programului de studiu „Calculatoare cu predare în limba 
engleză”, anul IV, pentru anul universitar 2017-2018, constând din inversarea a două discipline, 
pentru a fi în concordanţă cu noul conţinut curricular: 
 Mutarea disciplinei „Machine leaming”, anul IV, din semestrul II în semestrul I;  
 Mutarea disciplinei „Information Retrieval”, anul IV, din semestrul I în semestrul II. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 14. Se aprobă solicitarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică  privind 
modificarea componenţei membrilor comisiilor (aprobate conform deciziei 145B/10.04.2017) 
pentru examenele de diplomă şi disertaţie - sesiunea februarie 2018. Propunerea va fi înaintată 
Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 160/12.01.2018 privind cazarea 
unui student de la Universitatea din Pau, Franța, în Căminul studenţesc nr. 14 al Universităţii din 
Craiova, în perioada 19 februarie – 4 iunie 2018. 

Art. 16. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 133/11.01.2018 privind susținerea 
licenței de către un absolvent al Facultății de Electromecanică, specializarea Roboți industriali, 
domeniul Mecatronică, promoția 2003, în sesiunea februarie 2018, în cadrul Facultății de 
Automatică, Calculatoare și Electronică, specializarea Roboți industriali, domeniul Mecatronică.  

Art. 17. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor privind 
scoaterea din oferta educaţională a facultăţii a șase programe de studii de master: 

 
 Management competitiv şi performanţă, IF, Domeniul de studii Management; 
 Finanţarea, guvernanţa şi gestiunea riscurilor în organizaţiile publice, IF, Domeniul de 

studii Finanțe; 
 Finanţe aplicate (în lb. engleză), IF, Domeniul de studii Finanțe; 
 Dezvoltare regională şi proiecte europene, IF, Economie și afaceri internaționale; 
 Administrarea afacerilor şi antreprenoriat, IF, Administrarea afacerilor; 
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