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HOTĂRÂREA 
 nr. 11 din 19.04.2018 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
19.04.2018, 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, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi 
pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018/2019, repartizarea 
numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii universitare de licenţă şi 
master, în anul universitar 2018/2019, pe facultăți, urmând ca acestea să transmită repartizarea 
numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru anul I, studii universitare de licenţă şi 
master, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate. 

Art. 2. Se aprobă cuantumul taxelor de școlarizare și administrative pentru anul 
universitar 2018/2019. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere pentru acordarea de premii studenților 
participanți la colocvii naționale, în anul 2018, conform Metodologiei privind acordarea unor 
recompense cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor 
studenţeşti. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 74/04.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare 
(martie și aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a 
proiectului „ADER 3.3.3 Soluţii tehnologice modernizate privind obţinerea materialului pentru 
plantare pomicol conform standardelor de calitate europene”. Restituirea avansului se va face 
din capitolul cheltuieli cu personalul al proiectului de cercetare menţionat mai sus, la momentul 
încasării sumelor în avans aferente fazelor. 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 80/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare (mai 
și iunie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului 
CDI „Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme avansate de senzori pentru aplicaţii în 
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securitate societală” – Acronim TESTES Proiect 4 „Tehnologii pentru membrane active ale 
senzorilor pe baza de trioxid de wolfram dopat”contract nr. 15PCCDI/2018. Suma necesara se 
va restitui la data încasării acesteia de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 81/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achiziţionării echipamentelor în 
vederea realizării sistemului robotic destinat reabilitării locomoţiei umane pentru proiectul 
„Sistem robotic destinat reabilitării locomoției persoanelor cu deficiente neuromotorii” 
(acronim: NeuRob), sursa de finanţare PN-1II-P2-2. l-PED-2016-0934, contract nr. 229/2017. 
Suma necesara se va restitui la data încasării acesteia de la Autoritatea Contractantă. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 82/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare  
(aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului P1 
- „Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potenţial energetic pentru 
biomasă" din cadrul Proiectului Complex Sistem complex de valorificare integrala a unor 
specii agricole cu potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR), finanţat de către UEFISCDI 
în perioada martie 2018 - decembrie 2020, în baza Contractului nr.9/PCCDI/2018. Această 
sumă va fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în momentul în care Autoritatea 
Contractantă (UEFISCDI) va trimite către Universitatea din Craiova avansul din suma alocată 
instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 83/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare  
(aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului 
P3 - „Valorificarea potenţialului energetic al unor specii de plante agricole” din cadrul 
Proiectului Complex Sistem complex de valorificare integrala a unor specii agricole cu 
potenţial energetic şi alimentar (VALINTEGR), finanţat de către UEFISCDI în perioada martie 
2018 - decembrie 2020, în baza Contractului nr.9/PCCDI/2018. Această sumă va fi returnată 
Fondului de Cercetare Centralizat în momentul în care Autoritatea Contractantă (UEFISCDI) 
va trimite către Universitatea din Craiova avansul din suma alocată instituţiei noastre pentru 
anul 2018. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 84/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare  
(aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului P2 
- „Optimizarea tehnologilor de cultivare a unor specii cu potenţial energetic (de sorg, 
topinambur şi cânepă)” din cadrul Proiectului complex Sistem complex de valorificare 
integrala a unor specii agricole cu potenţial energetic şl alimentar (VALINTEGR), finanţat de 
către UEFISCDI în perioada martie 2018 - decembrie 2020, în baza Contractului 
nr.9/PCCDI/2018. Această sumă va fi returnată Fondului de Cercetare Centralizat în momentul 
în care Autoritatea Contractantă (UEFISCDI) va trimite către Universitatea din Craiova avansul 
din suma alocată instituţiei noastre pentru anul 2018. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 85/19.04.2018 privind acordarea 
unui împrumut din Fondul Centralizat de Cercetare, necesar achitării contribuţiilor lunare  
(aprilie) la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru echipa de implementare a proiectului P4 
”Valorificarea potenţialului alimentar al culturilor agricole selectate (tuberculii de 
topinambur, seminţe de sorg, turtele rezultate de la obţinerea uleiului de cânepa presat la 
rece” din cadrul Proiectului Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu 
potenţial energetic și alimentar (VALINTEGR), finanţat de către UEFISCDI în perioada martie 
2018 - decembrie 2020, în baza Contractului nr.9/PCCDI/2018. Această sumă va fi returnată 
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Fondului de Cercetare Centralizat în momentul în care Autoritatea Contractantă (UEFISCDI) 
va trimite către Universitatea din Craiova avansul din suma alocată instituţiei noastre pentru 
anul 2018. 

Art. 11. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2410/19.04.2018 privind 
restituirea ultimei tranșe din taxa de școlarizare, la studii universitare de licență, pentru anul 
universitar 2017/2018, deoarece studentul fost redistribuit, în urma eliberării unui loc la buget, 
la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 26.01.2018. 

Art. 12. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2411/19.04.2018 privind 
restituirea ultimei tranșe din taxa de școlarizare, la studii universitare de licență, pentru anul 
universitar 2017/2018, deoarece studentul fost redistribuit, în urma eliberării unui loc la buget, 
la aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 20.03.2018. 

Art. 13. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 2161/04.04.2018 privind 
restituirea taxei de școlarizare, la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 
2017/2018, deoarece studentul fost redistribuit, în urma eliberării unui loc la buget, la aceeaşi 
specializare, forma de învăţământ cu frecventă, începând cu 01.10.2017. 

Art. 14. Se aprobă demararea la Facultatea de Mecanică a proiectului cu titlul: 
„Reabilitare, consolidare, mansardare, recompartimentare si dotare corp C4 - Laboratoare 
pentru autovehicule rutiere şi construcţii civile industriale şi agricole”. Proiectul va fi derulat 
la actuala clădire în care se află laboratoarele specializării Autovehicule rutiere. Propunerea va 
fi înaintată Senatului universitar. 

Art. 15. Se aprobă declararea unui punct de lucru la Cabana Rânca Lac din cadrul 
Universităţii din Craiova deoarece, în timpul practicii derulate de către studenţi se doreşte 
servirea mesei în cadrul cabanei. 

Art. 16. Se aprobă încheierea unui acord cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, pentru de amplasarea unui  sistem autonom de monitorizare a 
radiaţiilor electrice. 

Art. 17. Se aprobă Raportul Comisiei de Cercetare a Contestaţiilor numită prin Decizia 
nr.120C/17.04.2018, în scopul desfăşurării procedurii de cercetare a contestaţiilor înregistrate la 
Universitatea din Craiova cu numerele 1978/28.03.2018, 1979/28.03.2018, 1980/28.03.2018 și 
1981/28.03.2018, la Decizia cu nr. 61C/19.03.2018. Comisia consideră justificată menţinerea 
sancţiunii cu pierderea dreptului de cazare în căminele studenţeşti pe durata anului universitar 
în curs, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 14.03.2018. 

Art. 18. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind cazarea în Căminul nr.14 al 
universităţii, în perioada 3-5 mai 2018, a patru cadre didactice care vor însoţi studenţii 
participanţi la Simpozionul naţional studenţesc Beyond Language, organizat de facultate, în 
data de 4 mai 2018. 

Art. 19. Se aprobă scoaterea la concurs a șase posturi, pe o durată de 30 de luni, pentru 
proiectul Antreprenoriat pentru o viaţă activă, implementat de către Universitatea din Craiova 
în parteneriat cu S.C. PRIMASERV S.R.L. 

Art. 20.  Pentru studenții din anii terminali la studii universitare de licență și master nu se 
mai aprobă organizarea de sesiuni de reexaminări. 

Art. 21. Prezenta hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova. 




