
Hotărârea nr. 15din 17.05.2017  1 
 

  
        
          
 
 
   
      
  

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 nr. 15 din 17.05.2017 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
17.05.2017, 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 propunerea Departamentului de Matematici Aplicate pentru acordarea 

titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova  domnului  prof. univ. dr. 
Gheorghe MOROȘANU de la Central European University din Budapesta, Ungaria. Propunerea 
va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de  Științe Sociale pentru acordarea unui împrumut 
în valoare de 7.800 lei în vederea organizării Şcolii şi taberei de vară la Sâmbăta de Sus, având 
în vedere ordinul MEN, DGIS nr. 381/03.04.2017 prin care a fost aprobat Devizul de cheltuieli. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea  unui cadru didactic de la  Facultatea de Litere pentru 
susţinerea colocviului la Cursul practic - Exerciţii gramaticale (limba spaniolă), la anul al II-lea, 
în data de 19. 05. 2017. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea  unui cadru didactic de la  Facultatea de Mecanică - 
Departamentul I.M.S.T din Drobeta Turnu Severin privind deplasarea în străinătate, în perioada 
22.05.2017 - 31.05.2017. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe pentru cazarea unui cadru didactic de la 
Manisa Celal Bayar University, Turcia, în cadrul programului Erasmus+, în perioada 11 iunie-14 
iunie 2017, în Căminul studențesc nr.14, într-o camera single, în limita locurilor disponibile și 
conform tarifelor în vigoare. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul 3032/16.05.2017,  pentru închirierea sălii Studio 
a Departamentului de Arte al Facultăţii de Litere, în data de 12.06.2017, în intervalul orar 1700-
1800. 

Art. 7. Se aprobă cererea cu nr. 2901/10.05.2017 privind  restituirea primei tranșe din 
taxa de școlarizare pentru anul universitar 2016/2017, întrucât studenta a fost redistribuită, în 
urma eliberării unui loc la buget, la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, 
începând cu începând cu 1 octombrie 2016. 
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Art.8. Se aprob[ transferul, frrd, platd,, din patrimoniul Universitalii din Craiova in
patrimoniul Clubului Sportiv ,,Universitatea" din Bragov, a autovehiculul Volkswagen Sharan,
ca urTnare a scoaterii din funcliune a autovehiculul gi a recomanddrii Ministerului Educaliei
Nationale.

Art. 9. Se aprobd, la solicitarea Facultdlii de Automaticd, Calcul atoare qi Electronicd:
Y Regulamentul pentru Programul de Burse ;i Premii eFORT;
Y Regulamentul pentru Progromul de Burse Doctorale qi Postdoctorale QFORT.

Art. 10. Se aprobd Regulamentul intern INCESA de organizare ;i derulare a programului
PToELITE.

Art. 11. Se aprobd incadrarea echipamentului pentru prototipare 3D cu tehnologie de
sinterizare/topire cu laser pentru pulberi metalice in cadrul categoriei de aparate ;i instalalii de
cercetare, cu durata normald de funcfionare de 4 mi, pentru contractul de cercetare
,,Consolidarea capacitdlii de cercetare-dezvoltare in imagisticd ql tehnologie avansata pentru
proceduri medicale minim invazive - iMTECH", frnarrlat din Fondul Social European de
Dezvoltare RegionalS prin Programul Operafional Competitivitate, avdnd cod SMIS: 103633.

Art.l2. Se aprobd cazarea in Cdminul Studentesc nr.14, a doud persoane venite la
INCESA, in perioada 22-23 mai20l7.

Art. 13. Se aprobd solicitarea FacultSlii de Educalie Fizicd, gi Sport pentru deplasarea
(facultate-baza sportivd)) cu autocarul universitdlii a studenfilor care participd la cursul de inot in
perioadele:

Art.l4. Se aprobd prelungirea pe o perioadd de un an a contractului de inchiriere nr.
2t09/04.04.2014.

Art. 15. Prezenta hotdrdre se afigeazd pe pagina de internet a Universitalii din Craiova.

Preqedintele Consiliului de Administra{ie,

Prof. univ. dr. Cezar Ionu( SPINU

$ef Birou Juridic,

Consilier juridic
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